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1. Bestuur 
ALPY wil via deze nieuwsbrief de nieuwe leden verwelkomen en de 

trouwe leden en vrijwilligers bedanken voor hun steun! Dankzij deze 

steun kunnen wij ons immers verder inzetten voor boerenfamilies, 

ambachtenaren en natuur- en cultuurverenigingen in de bergen. Verder 

verwelkomen we een nieuwe vrijwilliger: Nicolas Hansen, die ons team 

zal versterken voor het uitvoeren van vertalingen Frans-Nederlands. 

2. Partners 
ALPY bedankt zijn nieuwe partner De Wandelkrant voor de bijzondere 

aandacht aan de vzw in het laatste nummer. Op onze volgende activiteit 

ontvangt iedereen alvast een gratis exemplaar van dit nummer. 

3. Projecten 
ALPY heeft de eerste inzendingen ontvangen voor de opstart van een project over (ex-)Gentenaars 
die tijdelijk of permanent in de Alpen of Pyreneeën wonen. We zijn nog op zoek naar sponsors en 
juryleden om van start te gaan. Plaats je graag een advertentie in de publicatie of zou je graag een 
infostand plaatsen tijdens de expositie? Neem dan contact op via alpyvzw.rvb@telenet.be zodat we 
een samenwerking kunnen bekijken. 

4. Activiteiten 
12-19 april 2014: Op Ontdekking in Valsesia & Piemonte. 

26 april – 3 mei 2014: Koken in de Dolomieten. 

10/05/2014: Op stap met Ezels: wandeling en lezing in Poperinge. 

14-21 juni 2014: Wandelen in de Pyreneeën met schrijver/fotograaf Ton Joosten. 

ALPY was aanwezig op de Fiets- en Wandelbeurs in Mechelen. 13.400 bezoekers bezochten deze 

derde editie, dat is slechts enkele honderden minder dan vorig jaar. Het aantal exposanten 

daarentegen steeg met 20% naar circa 300 deelnemende bedrijven en organisaties. In 2015 kan je 

deze beurs bezoeken op 28 februari en 1 maart in Antwerp Expo.  

5. Webwinkel 
Opruimactie: kunstwerken en reliëfkaarten aan korting prijzen.  
Valentijnactie: geef een ALPY-cadeau aan je geliefde bergbeklimmer. 

6. Leestip 
“ Caractères d’altitude, Portraits sonores et Photographiques des Écrins”, de 

publicatie die tot stand kwam bij de gelijknamige tentoonstelling, bevat 64 pagina’s 

tekst en beeldmateriaal waarin de bewoners van het Parc National des Écrins 

geportretteerd worden. De publicatie is momenteel bij ALPY te verkrijgen aan de 

prijs van 12€. Een mooi geschenk voor liefhebbers van fotografie.   
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7. Agendatip 
13-23/03/14 : Berginale Multivisionfestival : Berchtesgaden 
28-30/03/14 : Lentedegustatie Vini Fratelli Ranft: Zwijnaarde (5% korting voor ALPY-leden) 
31/03-04/04/14 : Youth Parliament to the Alpine Convention : Chamonix 
23-25/04/14: Mountain Planet: Grenoble  
tot 12/05/14: Expo Caractères d’altitude, Portraits sonores et Photographiques des Écrins.  

Leden kunnen extra agendatips voor hun gebied naar voorkeur opvragen!  
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 

http://www.berginale.de/programm.php
http://www.vinifratelliranft.eu/lentedegustatie
http://www.ypac.eu/
http://www.mountain-planet.com/
http://www.musee-dauphinois.fr/2785-caracteres-d-altitude.htm
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http://www.klimenbergsportfederatie.be
http://www.altruvio.be/ponas
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http://alpyvzw.wordpress.com/
http://www.facebook.com/ALPYvzw
mailto:alpyvzw@telenet.be

