
Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.
Week 4, 2021 - 2022

Beste rechtenstudenten, 

‘T Infootje is een klein informatieblaadje met de evenementen die die 
week worden georganiseerd, alsook de openingsuren van de cursusdienst 
en nog veel meer. Wegens ecologische overwegingen publiceren we het 
Infootje vanaf dit jaar online: 

 » Facebook: Vlaams Rechtsgenootschap Gent
 » Instagram: @vlaamsrechtsgenootschapgent (link in bio) 
 » Website: www.vlaamsrechtsgenootschapgent.be

We hopen jullie op deze manier op de hoogte te houden van al onze activi-
teiten en hopen jullie één dezer weken te mogen verwelkomen!
Veel succes dit academiejaar
VRG Gent
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Evenementen 

15
nov 

Workshop Claeys & Engels
Diploma behaald, wat nu? 

Ons advocatenkantoor Claeys & Engels heeft het genoe-
gen alle UGent-studenten in de Master en 3de Bachelor 
uit te nodigen voor onze workshop sociaal recht georgani-
seerd in samenwerking met VRG Gent.
De workshop biedt de studenten de perfecte gelegenheid 
om kennis te maken met advocaten die gespecialiseerd 
zijn in sociaal recht en om meer informatie te verkrijgen 
over de toekomstperspectieven binnen dit domein.

@Auditorium D om 19u

Jobinfoavond Magistratuur
Denk je al aan wat je wil worden later?
Dan kan je je het beste goed informeren over de talrijke mogelijkheden 
die een diploma rechten biedt.
Maandag 15 november komt werken als magistraat, zowel in de staande 
als zittende magistratuur, aan bod.
Uiteraard is er mogelijkheid om vragen te stellen en om nadien deel te 
nemen aan een receptie door het VRG. De receptie zal enkel toegankelijk 
zijn mits voorlegging van een CovidSafeTicket.

@Academieraadzaal om 19:30



16-18
nov BENEFIET TONEEL

Ieder jaar schotelt het VRG u een schitterend toneelstuk voor in 
theater Tinnepot.
Om dit geweldig cultureel hoogtepunt te financieren hebben de 
acteurs hun beste bakskills bovengehaald.

Aan de luttele prijs van 1€ verkopen we heerlijke zoetigheden.

Waar zijn we te vinden?
Dinsdag 16/11:
@campus aula 9u30-18u
@campus Ledeganck 9u30-18u
Woensdag 17/11:
@campus aula 9u30-16u
@campus Ledeganck 9u30-12u
Donderdag 18/11:
@campus aula 9u30-12u
@campus Blandijn 9u30-16u30



15 en 
17 nov

SPORT: IFK Minivoetbal 
en IFK Basketbal

Team Sport is nog op zoek naar enthousiastelingen 
en supporters!! 

Kom onze teams helpen het beste uit zichzelf te halen!

Maandag 15 nov:
IFK Minivoetbal heren

@GUSB om 19:00

Woensdag 17 nov: 
IFK Basketbal dames

@GUSB om 20:10



 16 
nov

Redactievergadering ‘t Balanske 
Editie 2 

Eeennnn we zijn terug met een nieuwe redactievergadering!! 
Komende dinsdag gaan we lekker gezellig brainstormen over 
het tweede Balanske van dit academiejaar. Het moet opnieuw 
een spetterende editie worden vol knotsgekke rubrieken en 
heerlijk hilarische artikels. We spreken af om 20u in Café 
Romain. Vergezeld door goed gezelschap en lekkere drankjes 
boksen we een fantastisch nieuw Balanske in elkaar. 

De redactievergadering is open voor álle rechtenstudenten. 
Als jij graag schrijft of tekent, of je wil je ideeën kwijt, dan is 
dit iets voor jou! We verwachten je! 

Tot dan x 
PR-Intern 2021-2022

‘t Infootje wordt u gratis  
aangeboden door VRG Gent - 

Afdeling PR-Intern. 
VU: Louise Bogaerts



CURSUSDIENST

DINSDAG:17 tot 19u


