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1. Bestuur 
Tot eind 2014 is het secretariaat van ALPY enkel nog open op 

donderdagnamiddag. 

2. Partners 
Envirotrek Clean Up Series wordt deze zomer voor de zesde keer 

georganiseerd door onze partner Respect the Mountains in 

samenwerking met hoofdsponsor KEEN Footwear. Wij willen dit jaar 

graag met een ALPY-groep aanwezig zijn in Landgraaf, Mayrhofen en in 

Samoëns. Wie graag zijn steentje bijdraagt aan deze actie om afval te 

ruimen in de bergen kan contact opnemen met alpyvzw@telenet.be.  

3. Projecten 
ALPY wil dit jaar verder inzetten op landschapsontwikkeling via adoptie van alpenkoeien. Om dit 
project verder uit te werken doen we een inzameling via crowdfunding. We hebben 1000€ nodig om 
2 koeien te adopteren, elke bijdrage telt! Storten kan via deze website: 
http://www.worldofcrowdfunding.com/alpenkoeien-en-landschapsontwikkeling. Vergeet niet je 
gegevens in te vullen, zo kunnen we je laten meegenieten van de voordelen van een peterschap: een 
nieuwsbrief met stand van zaken over het project, informatie en een foto over de boerderij en de 
geadopteerde koe, een stukje kaas en een rondleiding wanneer je op bezoek gaat,…!   

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. 

5. Webwinkel 
Opruimactie: kunstwerken en reliëfkaarten aan korting prijzen + 10% korting op pasta, chocolade en 
thee uit de Alpen! 
Stockverkoop stafkaarten: Grote Routepaden vzw verkoopt stafkaarten aan 2€ ipv 6€.  

6. Leestip 
Vanaf heden is ook het tijdschrift Buonissimo van Taste Italy vzw verkrijgbaar bij ALPY vzw 

aan 4,95€/stuk. Toch liever een tijdschrift die alleen over de Alpen of Pyreneeën gaat? 

Raadpleeg ons aanbod in de bibliotheek! 

 

7. Agendatip 
8 avril - 5 septembre 2014 Concours photo " La qualité de vie dans les Villes des Alpes de l'Année " 
9 - 10 april 2014 8th Snow and mountain tourism world congress 
23-25/04/14: Mountain Planet 
tot 12/05/14: Expo Caractères d’altitude, Portraits sonores et Photographiques des Écrins 
29/06 – 6/07/14 Chamonix Mountain Festival  
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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€, Jongerenlidmaatschap: 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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