
Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.

Week 8, 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

ZwemmarathonZwemmarathon
Zwemmende juristen in spe en sympathisanten,
Maandag 18 april is het zover: het VRG is weer present 
op de jaarlijkse zwemmarathon. Dit uiterst tof evenement 
vraagt een enorme inspanning van de rechtenstudent! Ge-
durende 3 uur lang moet het VRG zoveel mogelijk lengtes 
zwemmen. De marathon begint om 19u in het zwembad van 
het GUSB en eindigt om 22u.

Ben jij een degelijke zwemmer of heb je gewoon zin om mee 
te zwemmen? Contacteer dan zeker VRG Sport (bericht naar 
de pagina) of een van de sportpreasessen: Luna Declerck, 
Nicolas Logghe of Pieterjan Corteel.

Heb jij geen zin om te zwemmen? Kom dan zeker supporteren 
om jouw goddelijke medestudenten naar de overwinning te loodsen!

Hopelijk vanavond! 

18/04 



19-21
/04 Campagneweek

Een opkomend praesidium van het VRG Gent houdt 
deze week haar campagneweek. Van dinsdag tot 
donderdag worden op de faculteit allerlei 
gratis drankjes en lekkernijen uitgedeeld. Er zijn 
ook verschillende leuke activiteiten. Je vindt ze aan 
ingang 7 en ook op het studentenplein! 

Wat en waar? 
- Elke ochtend om 8:30 ontbijt aan ingang 7
- Elke middag om 11:30 lunch aan het studentenplein
- Elke namiddag rond 16/17u lekkere versnaperingen 
aan het studentenplein 
- Dinsdag 19 april om 10:00 en 14:00 ook vers gebak! 
- Donderdag 21 april heerlijke chocolade om 14:00 
- Elke avond een originele activiteit! Woensdag 20 april 
cocktailfeestje in de Coulissen. 




