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1. Bestuur 
Deze maand nemen we afscheid van onze vrijwilliger Helen Yirga die 

België verlaat. Zij zal op afstand nog af en toe onze grafische vormgeving 

verzorgen, maar kan niet meer aanwezig zijn op onze evenementen. We 

verwelkomen wel een nieuwe vrijwilliger Frederik Bossee, die de 

vertalingen Nederlands-Duits op zich zal nemen.  

ALPY sluit haar secretariaat van 15 juli tot en met 15 augustus.  

2. Partners 
ALPY zal in de toekomst samenwerken met vzw Grote Routepaden voor 

het uitwisselen van informatie m.b.t. wandelen in de Alpen en 

Pyreneeën. Voor ALPY-leden betekent dit alvast meer leesvoer: bepaalde artikels van het magazine 

Op Weg worden op onze ledenpagina gezet en wie er snel bij is kan op Fiesta Europa een gratis 

proefexemplaar komen ophalen (zolang de voorraad strekt).   

3. Projecten 
ALPY organiseert dit jaar opnieuw een wedstrijd “zonder auto de bergen in” in het kader van de 
Week van de Mobiliteit. Net zoals vorig jaar zijn er prijzen voor de eerste, de vijfde en de tiende 
inzending.  

4. Activiteiten 
Dinsdag 20 tem Zaterdag 24 augustus: Fiesta Europa: vrije toegang. 

Zondag 1 september: Infodag Pyreneeën: inschrijven tot 10 augustus. 

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

5. Webwinkel 
Ter gelegenheid van Fiesta Europa kan je opnieuw producten bestellen. Op voorhand reserveren via 
alpyvzw@telenet.be is aangewezen! Bestellingen kunnen afgehaald worden op Fiesta Europa in Gent 
of op 1 september in Kasteel Borluut. Per uitzondering leveren wij aan huis (de extra kosten worden 
aangerekend).  

6. Leestip 
Een koppel stelt zich een duidelijk doel: 1000 kilometer stappen van de Atlantische 

Oceaan naar de Middellandse Zee, langs de kamlijn van de Pyreneeën. Mét baby Flora 

op hun rug of aan hun zij. Onverantwoorde waanzin, of zinvol buiten de lijntjes kleuren? 

Wandelenderwijs schetst Nick Meynen portretten van katharen, pelgrims, gardiens, een 

schuchtere schaapherder en enkele uit Absurdistan weggevluchte wandelaars. Dit 

zelfrelativerende en tragikomische verhaal vertrekt van een uniek wandelproject maar 

gaat via filosofische zijpaden ook over het ‘wandelisme’, over de zeepbel van de groene economie of 

over West-Europese beeldschermwerkers en Oosterse filosofen.  

“Wandelen met Flora” is te koop bij Atlas&Zanzibar of aan onze infostand op Fiesta Europa en in 

Kasteel Borluut. Leden van ALPY vzw genieten aan onze infostand 10% korting.  
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http://www.proz.com/translator/1077952
http://www.groteroutepaden.be/
http://alpyvzw.wordpress.com/artikels/
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/06/18/fiesta-europa-gent-kouter/
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/06/28/zonder-auto-de-bergen-in/
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/04/22/fiesta-europa-2013/
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/06/19/infodag-pyreneeen/
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/06/19/infodag-alpen-2/
mailto:producten%20bestellen
mailto:alpyvzw@telenet.be
http://nickmeynen.wordpress.com/
http://www.atlaszanzibar.be/
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7. Agendatip 
Juli-Augustus 
Verschillende data: Fiesta Europa in Geel, Aalst, Vlissingen en Brasschaat.  
Verschillende data: La Saison des Alpages: diverse activiteiten m.b.t. schaapherders in Belledonne. 
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 
09/08-11/08 : Salon du Livre de Montagne, Passy 
12/08-18/08 : Swiss Mountain Film Festival, Pontresina 

ALPY-leden die deze zomer 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 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, 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://www.fiestaeuropa.eu/Kalender
http://www.alpages38.org/decouvrir/saison.php
http://www.sentiersculpturel.com/
http://s265831852.onlinehome.fr/content/xe-colloque-international-de-botanique-pyreneo-cantabrique
http://www.passy-mont-blanc.com/fr/index-salondulivre.aspx
http://www.swissmountainfilmfestival.com/
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.fiestaeuropa.eu/
http://www.altruvio.be/ponas/nostri-vini
http://www.altruvio.be/ponas
http://www.foresteriavalsesia.com/
http://bergwijzer.nl/
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
http://alpyvzw.wordpress.com/
http://www.facebook.com/ALPYvzw
mailto:alpyvzw@telenet.be

