
Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.
Week 9, 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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De  Gentse 12De  Gentse 12--urenloopurenloop

Daarnaast valt er op het Sint-Pietersplein ook heel wat anders te beleven, zowel 
voor de sporters als de supporters. De diverse studentenverenigingen richten 
hun eigen stek in en zorgen voor extra vertier. Ook het VRG heeft zijn eigen 
stek. Om 21u wordt de strijdbijl begraven en barst het openluchtfeest los met 
opzwepende muziek.

Twijfel daarom niet en kom ons op 27 april massaal vergezellen! We zoeken niet 
gewoon goede lopers, maar vooral heel veel lopers. Om 12 uur lang vol gas te 
kunnen geven, heeft het VRG tientallen enthousiastelingen nodig, zelfs al is het 
maar voor een rondje. 

Omdat we elke loper dan ook heel dankbaar zijn, zullen we jullie verwennen: 
honderden liters bier en Aquarius, evenals tientallen kilo’s croques zullen op je 
wachten. Per 3 rondjes wordt 1 gratis pint weggegeven!!

Wanneer? 27 april, 9u-21u
Waar? Sint-Pietersplein
Wie? Iedereen, je kan de dag zelf beslissen om af te komen. Enige voorwaarde 
is dat je de rechten een warm hart toedraagt!

De Gentse 12urenloop is het sportieve hoogtepunt bij uit-
stek voor veel studenten! In deze 12 uur durende aflossings-
wedstrijd proberen de deelnemende kringen zoveel mogelijk 
rondjes te lopen op weg naar de overwinning. Dit alles vindt 
plaats in een ontspannen en studentikoze sfeer. Daarnaast is er 
per uur een speciale ronde!! 

‘t Infootje wordt u gratis  
aangeboden door VRG Gent - 

Afdeling PR-Intern. 
VU: Louise Bogaerts








