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1. Bestuur 
ALPY is op zoek naar een vrijwilliger met kennis van mailchimp en 

photoshop voor de opmaak van affiches en nieuwsbrieven.  

2. Partners 
ALPY sloot een overeenkomst met Men in the Alps. Dankzij deze 

overeenkomst krijg je bij ALPY korting op hun kleurrijke kalender 2014. 

Bestel snel en steun hun goede doelen.  

3. Projecten 
ALPY plaatst op haar blog projecten van partners in de kijker. Wij 
ondersteunen deze projecten door deze organisaties gratis onze 

diensten aan te bieden. In 2014 plannen wij zelf geen nieuwe projecten door gebrek aan financiële 
middelen. Wij zijn wel nog steeds actief als zendorganisatie voor vrijwilligers die willen deelnemen 
aan een EVS-project.  

4. Activiteiten 
26/10-02/11: Reis naar Valsesia: inschrijven tot 15 oktober.  

16/11: Infomarkt Go Strange in Gent. 

Zondag 24/11: AfterSummer14 in Bornem. 

Zondag 1 december: Infodag Alpen: inschrijven tot 10 november. 

18-19/01/2014: Fiets- en Wandelbeurs in Mechelen. 

ALPY was aanwezig op Fiesta Europa en op de Oostenrijkse Feesten in Restaurant ’t Nonnebos. 

Bedankt aan de organisatoren voor de leuke samenwerking! 
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http://www.men-in-the-alps.com/
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/10/04/men-in-the-alps/
http://alpyvzw.wordpress.com/category/duurzame-ontwikkeling/
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=18000308417
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/09/18/reis-naar-valsesia-piemonte/
http://www.gostrange2013.be/
http://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/mount-coachers-en-hiking-advisor-op-after-summer
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/06/19/infodag-alpen-2/
http://www.fietsenwandelbeurs.com/
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/06/18/fiesta-europa-gent-kouter/
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/09/10/oostenrijkse-feesten/
http://www.tnonnebos.be/
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5. Webwinkel 
Zowel in het Zuiden als in Europa is er nood aan duurzame ontwikkeling op sociaal, economisch en 
ecologisch vlak. Fair Trade kan hiertoe bijdragen! Daarom ondersteunt ALPY eerlijke handel in 
berggebieden en kan je tijdens de Week van de Fair Trade ook bij ALPY eerlijke producten bestellen. 

6. Leestip 
“Die schönsten Alpwirtschaften der Schweiz - 50 genussvolle Wanderungen zu 

bewirteten Alpen” van David Coulin en “Wandelen met Flora” (zie ALPY-info nr. 9) zijn 

te koop aan onze infostand in Bornem en in Kasteel Borluut. Wil je zeker zijn van je 

exemplaar, reserveer dan via alpyvzw@telenet.be.  Bekijk ook regelmatig de 

ledenpagina voor nieuwe artikels.  

7. Agendatip 
10-12/10 CIPRA Conference: The Alps as a Water Trough in Bolzano. 
23-25/10 High Summit 2013 International Conference on Mountains and Climate Change in Lecco. 
15-17/11 Een trein naar Warschau 
ALPY-leden die deze winter naar de bergen trekken raden wij aan zo weinig mogelijk de wagen te 
gebruiken. Voor tips hieromtrent kan je terecht in de ALPY-bibliotheek en op onze website. Tips voor 
logies en evenementen in de Alpen en Pyreneeën kunnen steeds opgevraagd worden via 
alpyvzw@telenet.be.  

8. Ledenvoordelen 
Tarieven in 2014: Verlenging lidmaatschap: 15€, Gewoon lid: 30€, Gezinslidmaatschap: 60€, 
Steunend lid: 100€. Wij bieden 10€ korting op een individueel lidmaatschap voor: houders van een 
lerarenkaart, leden van KBF, leden van Grote Routepaden 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://alpyvzw.wordpress.com 

http://www.facebook.com/ALPYvzw 

Adverteren in deze nieuwsbrief? 

Mail naar: alpyvzw@telenet.be 

BTW: 0834 576 518 

IBAN: BE42 001 6385585 54 

BIC: GEBABEBB 

http://alpyvzw.wordpress.com/2013/09/06/week-van-de-fair-trade/
http://www.davidcoulin.ch/index.php?id=23
http://alpyvzw.files.wordpress.com/2012/01/alpy-info-nr-9-juli-2013.pdf
mailto:alpyvzw@telenet.be
http://alpyvzw.wordpress.com/artikels/
http://www.cipra.org/fr/CIPRA/cipra-international/manifestations/conferences-annuelles/conferences-de-la-cipra/conference-annuelle-2013/?set_language=fr
http://www.highsummit.org/
http://train.climatejustice.eu/
mailto:alpyvzw@telenet.be
http://alpyvzw.files.wordpress.com/2011/03/lidmaatschapformulier.doc
http://alpyvzw.wordpress.com/lid-worden/
http://www.groteroutepaden.be/
http://www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be/
http://bergwijzer.nl/
http://www.klimenbergsportfederatie.be/
http://www.altiplanobooks.be/
http://www.fiestaeuropa.eu/
http://www.altruvio.be/ponas
http://www.foresteriavalsesia.com/
http://www.altruvio.be/ponas/nostri-vini
http://alpyvzw.wordpress.com/
http://www.facebook.com/ALPYvzw
mailto:alpyvzw@telenet.be

