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1. Bestuur 
Een nieuwe bergliefhebber is geboren op 29 maart: Maurice Vincent Eric 

Cattoir, tweede kindje van de algemeen bestuurder Séverine Baert.  

2. Partners 
De nieuwe vzw Taste Italy zal in de toekomst samenwerken met ALPY in 

het kader van beurzen en activiteiten. ALPY zit deze maand ook samen 

met de hoofdredacteur van het magazine Op Weg, om een 

samenwerking te bespreken.  

3. Projecten 
Wie op de hoogte wil blijven van projecten die ALPY ondersteunt raden 

wij aan fan te worden van ALPY op facebook en de nieuwsberichten op onze blog te volgen.  

4. Activiteiten 
Zondag 2 juni: Infodag Zwitserse en Oostenrijkse Alpen: inschrijving vóór 15 mei!! 

Vrijdag 14 juni: Smaakatelier Piemonte: inschrijving vóór 6 juni. 

Dinsdag 20 tem Zaterdag 24 augustus: Fiesta Europa: vrije toegang. 
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http://www.buonissimo.be/word-lid-van-taste-italy
http://www.groteroutepaden.be/
http://www.facebook.com/ALPYvzw
http://alpyvzw.wordpress.com/
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/02/17/infodag-zwitserse-en-oostenrijkse-alpen/
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/04/26/smaakatelier-piemonte/
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/04/22/fiesta-europa-2013/
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Op 2 en 3 maart waren wij aanwezig 

op Passione e Gusto in Sint-Niklaas. 

Op zaterdag kon je er terecht op 

onze lezing “Van de Adriatische tot 

de Middellandse Zee” van familie 

Versailles-De Schutter. 

5. Webwinkel 
Ter gelegenheid van de infodag over Oostenrijk en Zwitserland kan je opnieuw alpenproducten 
bestellen. Op voorhand reserveren via alpyvzw@telenet.be is aangewezen! Bestellingen kunnen 
afgehaald worden op 2 juni in Kasteel Borluut of na afspraak op onze maatschappelijke zetel. Per 
uitzondering leveren wij aan huis (de extra kosten worden aangerekend).  

6. Leestip 
Wie zijn zomervakantie wil voorbereiden nodigen we uit contact op te nemen met ALPY vzw. In ruil 

voor een reisverslag geven wij een aantal leuke vakantietips voor jouw bestemming. Leden van ALPY 

vzw kunnen ook terecht in de bibliotheek. Verder kan je verschillende gidsen en kaarten over de 

Alpen en Pyreneeën vinden bij AltiplanoBooks. Leden van ALPY vzw genieten hier van 10% korting.  

7. Agendatip 
Juni 
05/06-07/06: Studiereis Duurzaam Bouwen Liechtenstein en Vorarlberg: inschrijving via ALPY vzw 
(groepskorting en samen reizen mogelijk vanaf 10 personen) 
06/06-07/06: Inspiring programming for living European mountains by 2020, Rome 
10/06-13/06: 5th Symposium for Research in Protected Areas, Mittersill 
18/06-28/06: Alpine Summer School: Climate Change and the Mountain Environment, Valsavaranche 
20/06-21/06: We Create the Climate! Civic Participation and Climate Change in Alpine Cities, Villach 
28/06 - 07/07 : Belgiro : Met de fiets van België naar Italië : 5% korting voor ALPY-leden! 
Verschillende data: Fiesta Europa in Geel, Aalst, Vlissingen en Brasschaat.  
Juli 
08/04-27/09: Beeldende Kunst midden in de natuur, Mayronnes 
08/07-10/07: Xe colloque international de botanique pyrénéo-cantabrique, Bagnères-de-Luchon 

8. Ledenvoordelen 
Tarieven in 2013: Gewoon lid: 30€, Gezinslidmaatschap: 60€, Steunend lid: 100€. Wij bieden 10€ 
korting op een individueel lidmaatschap voor: houders van een lerarenkaart, leden van KBF en leden 
van Velt vzw. Vul het aanvraagformulier in en maak uw lidmaatschapsbijdrage over aan ALPY vzw op 
ons rekeningnummer: IBAN: BE42 001 6385585 54 BIC: GEBABEBB. Naast de jaarlijkse voordelen 
bieden we in de loop van het jaar nog extra’s aan onze leden zoals gratis concerttickets, kortingen op 
reizen en producten, … 

 

       
 

 

http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.10151605343872049.1073741825.51532702048&type=1
http://alpyvzw.wordpress.com/category/shop/
http://alpyvzw.wordpress.com/category/shop/
mailto:alpyvzw@telenet.be
http://www.altiplanobooks.be/
http://www.mountee.eu/wp-content/uploads/2012/07/ProgrammeVoyage.pdf
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/11132
http://www.hohetauern.at/en/research/forschungssymposien.html
http://www.to.isac.cnr.it/aosta/index.html
http://www.alpenstaedte.org/en/projects/alpstar/workshops/we-create-the-climate-civic-participation-and-climate-change-in-alpine-cities
http://www.altruvio.be/ponas/Belgiro
http://www.fiestaeuropa.eu/Kalender
http://www.sentiersculpturel.com/
http://s265831852.onlinehome.fr/content/xe-colloque-international-de-botanique-pyreneo-cantabrique
http://alpyvzw.files.wordpress.com/2011/03/lidmaatschapformulier.doc
http://alpyvzw.wordpress.com/lid-worden/
http://bergwijzer.nl/
http://www.gent.be/
http://www.foresteriavalsesia.com/
http://www.altruvio.be/ponas/nostri-vini
http://www.altruvio.be/ponas
http://www.fiestaeuropa.eu/
http://www.geo-bit.de/3d-relief.html
http://www.buonissimo.be/tasteitaly-vzw
http://www.altiplanobooks.be/
http://www.klimenbergsportfederatie.be/
http://www.altruvio.be/ponas/Belgiro

