Wandel- en fietskalender 2015
Hieronder een overzicht van de activiteiten 2015.
Noteer ze alvast in je agenda.
Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Alle praktische zaken (exacte uren,
locaties, …) worden zo snel mogelijk bevestigd.

Zondag 15 maart 2015 - Wandeltocht - wandeling in Zeeuws Vlaanderen (Inge)
Zondag 26 april 2015 - Wandeltocht - wandeling Oostkamp (Geert)
Vrijdag 22 juni 2015 - Start PinksterWE (vrijdagavond/maandag) Gouvy, Deiffelt (Dina)
Zondag 28 juni 2015 - Fietstocht - regio Munte, Oosterzele, vertrek vanuit
Merelbeke (Greet)
Zondag 6 september 2015 - Wandeltocht - wandeling Muziekbos (Ilse)
Zondag 25 oktober 2015 - Wandeltocht - herfstwandeling St–Lievens-Esse
(Dina)
Meer info over onze werking op www.auricula.be
Over X.TIME: X.TIME (fluister, zeg, roep of brul “Extra Time”) is het kindje van Auricula, de Gentse holebi-sportclub.
Bij Auricula kan je terecht als je wil badmintonnen, lopen of zwemmen. X.TIME is de roepnaam voor de “socioculturele”-activiteiten, weekend-, wandel- en fietstochten van Auricula. Meer info op www.auricula.be


De leden van Auricula vzw die deelnemen aan bovenstaande activiteit(en) zijn hiervoor verzekerd via Sporta
( www.sporta.be )



Niet-leden kunnen ook deelnemen aan onze activiteiten maar zij zijn NIET verzekerd en nemen deel op eigen
risico. Graag vermelden we dat je voor een beperkte bijdrage van € 28 EUR/jaar lid bent en dan automatisch
geniet van de Sporta-verzekering. Het inschrijvingsgeld heb je zo terugverdiend en omvat
o

De Cavariapas twv 10 EUR (enkel bij inschrijving voor Nieuwjaar). De pas geeft recht op diverse
kortingen (zie www.cavariapas.be ).

o

Het recht op een terugbetaling door je mutualiteit omwille van je lidmaatschap bij een sportclub. Het
terugbetaalde bedrag kan variëren in functie van je leeftijd en de mutualiteit maar is gemiddeld 15
EUR/jaar.

Je vindt ons ook op Facebook ( klik hier )

Ontvang je deze berichten liever op een ander e-mailadres: gebruik hiervoor de mailinglist-pagina
op onze website (enkel niet-leden). Idem indien je deze boodschappen niet langer wenst te
ontvangen.
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