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1. Bestuur 
Het secretariaat van ALPY is gesloten van 21 december tot 5 januari.   

2. Partners 
Wij bedanken alle vrijwilligers en partners voor de leuke samenwerking 

in 2013 en wensen jullie alvast een mooi eindejaar! 

3. Projecten 
ALPY is voor de opstart van een project in 2015 op zoek naar Gentenaars 
die tijdelijk of permanent in de Alpen of Pyreneeën wonen. Ken je zo 
iemand? Laat het ons dan weten via alpyvzw@telenet.be.  
 

4. Activiteiten 
15/12/2013: Bazaar Mundial in Gent.  

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

23-27/01/2014: Vakantiesalon in Antwerpen. 

ALPY was aanwezig op AfterSummer14 in Bornem en organiseerde zelf een infodag in Kasteel 

Borluut. Bedankt aan onze partners, sprekers en bezoekers voor de fantastische dagen! 
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5. Webwinkel 
Opruimactie: kunstwerken en reliëfkaarten aan korting prijzen.  
Kerstactie: kalenders Men in the Alps en geschenkpakketten met artisanale producten uit de alpen: 
zoetigheden in oma’s potten, wellnesspakket, aperitiefbox, wijnassortiment, … Bestellen is mogelijk 
tot 20 december via alpyvzw@telenet.be of via de website.   

6. Leestip 
“ECHT TIROL – ECHT OIMERISCH” van Maren Krings is momenteel bij ALPY te 

verkrijgen aan de prijs van 45€. Een mooi kerstgeschenk voor liefhebbers van 

dieren, en landschapsfotografie. 

  

7. Agendatip 
3-8/12: Eindejaarsdegustatie Vini Fratelli Ranft: korting voor ALPY-leden 
6,7&14/12: Del Campo a la mesa – Dia de la Tierra Madre : Sobrarbe 
11/12: Tourisme durable en montagne - Tendances et défis" : Zwitserland 
23-25/04/14: Mountain Planet: Grenoble  
Tips voor logies en evenementen in de Alpen en Pyreneeën zijn altijd welkom op 
alpyvzw@telenet.be.  

8. Ledenvoordelen 
Tarieven in 2014: Verlenging lidmaatschap: 15€, Gewoon lid: 30€, Gezinslidmaatschap: 60€, 
Steunend lid: 100€.  
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 
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