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1. Partners 
Sinds 1 maart heeft ALPY twee nieuwe partners: Velt vzw en Le Petit Refuge. In 
ruil voor mediapromotie biedt ALPY aan alle leden van Velt vzw een korting 
van 10€ op een ALPY lidmaatschap. Voor elke boeking in Le Petit Refuge via 
ALPY doet de eigenaar Ton Joosten een financiële bijdrage voor onze 
projecten. Verder kreeg ALPY steun van de wijnzaak Sabor de Aragón. 
Daarnaast werden de banden met Gutes aus Südtirol aangesterkt. Zij 
sponsoren de openingsreceptie van de tentoonstelling “Spookdorpen in de 
Pyreneeën”. ALPY kan in de toekomst ook rekenen op een aantal nieuwe 
mediapartners.  

2. Projecten 
In het kader van het project over verzonken dorpen in de bergen kan je van 

vrijdag 30 maart t.e.m. zondag 22 april de expositie “Spookdorpen in de Pyreneeën” bezoeken.  
Voor het project over de rol van schaapherders in de maatschappij zoeken we nog partners en sponsors.  
Na onze oproep betreffende een Europees Vrijwilligersproject  kregen we een enorm aanbod aan vrijwilligers 
vanuit het buitenland die hier bij ALPY een stage wensen te doen. We vonden één Belgische vrijwilliger die voor 
een paar maanden naar de Alpen of Pyreneeën wilde vertrekken, het dossier wordt ingediend eind april. Ken jij 
iemand jonger dan 30 die dit ook ziet zitten? Neem dan met ons contact op!  

3. Activiteiten 
In februari werd het dossier “Expo spookdorpen in de Pyreneeën” goedgekeurd door het college van 

burgemeester en schepenen van Zulte. ALPY heeft om die reden haar studiereis naar Bregenz en de studiereis 

over mandenvlechten uitgesteld. Alle financiën en vrijwilligers werden immers ingezet voor de voorbereiding 

van deze expositie. ALPY neemt alle productie- en ontwikkelingskosten op zich omdat zij jonge artiesten de 

kans wil bieden kunst te ontwikkelen die de mens confronteert met sociale, culturele en milieu-problematieken 

in de Alpen en Pyreneeën. De exposanten krijgen hierdoor de kans hun werk gratis aan het publiek te vertonen 

en op die manier bij te dragen aan bewustwording. De toegang tot de expositie is gratis, voor de 

nevenactiviteiten vragen wij een kleine bijdrage.  

In mei of juni organiseren we graag een Ardennenweekend voor liefhebbers van de Alpen en Pyreneeën. De 

datum kan je hier kiezen.  

30/03: wijndegustatie Sabor de Aragón: Aula Van den Abeele, Dorpsstraat 77, 9800 Deinze 

30/03 tem 22/04: expositie spookdorpen in de Pyreneeën: Huis De Leeuw,  Machelendorp 7 , 9870 Machelen 

01/04: poëzievoordracht Doeldichter Johan De Vriendt: Huis De Leeuw 

10/04: voorstelling “Sloveense Alpen” door Bart Heirweg: AltiplanoBooks, Bagattenstraat 5, 9000 Gent 

13/04: lezing “transhumance” door Ellen Altenburg: Huis De Leeuw 

13/04: filmvoorstellingen Pyreneeën: Aula Van den Abeele, Dorpsstraat 77, 9800 Deinze 

2/06 (datum onder voorbehoud): workshop schapen  

23/06 (datum onder voorbehoud): voorstelling “Van de Adriatische naar de Middellandse Zee” een reisverslag 

van Anne Versailles en Geoffroy De Schutter die met hun twee kinderen gedurende 3 maanden door de Alpen 

stapten 

De meest recente informatie over deze activiteiten wordt aangekondigd op onze website. 
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http://www.velt.be/
http://www.lepetitrefuge.com/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/02/22/nieuwe-partner-in-de-pyreneeen-ton-joosten/
http://www.sabordearagon.be/
http://www.gutesaussuedtirol.com/
http://alpyvzw.files.wordpress.com/2011/05/projectfiche-verzonken-dorpen.pdf
http://alpyvzw.wordpress.com/2011/10/26/call-for-an-european-voluntary-service/
http://alpyvzw.wordpress.com/tentoonstelling/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/02/21/ardennenweekend/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/03/03/wijndegustatie-sabor-de-aragon/
http://alpyvzw.wordpress.com/tentoonstelling/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/03/20/doel-tussen-dijk-en-gouden-bergen/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/03/15/landschapsfotograaf-bart-heirweg/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/03/23/voorstelling-transhumance-door-ellen-altenburg/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/03/20/filmavond-spookdorpen-in-de-pyreneeen/
http://www.vialpe.be/
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4. Webwinkel 

ALPY verkoopt tijdens haar evenementen biologische en artisanale producten uit de bergen zodat 

mensen thuis kunnen kennis maken met kwalitatief voedsel. Daarnaast biedt ALPY ook de 

mogelijkheid aan een voordelige prijs publicaties aan te kopen. Op de website wordt vermeld 

wanneer en waar iets beschikbaar is. Via mail kan je bestellingen plaatsen. 

5. Boekentip 
De bibliotheekcatalogus is vanaf heden beschikbaar voor leden. Wie lid is kan op afspraak de bibliotheek 
bezoeken.  Vanaf 1 mei zullen er ook artikels online staan die enkel door leden kunnen gedownload worden. 
Een paswoord verkrijg je na betaling van je lidmaatschap. Tijdens de expositie in Machelen kunnen 
onderstaande publicaties aangekocht worden, zolang de voorraad strekt. Om zeker te zijn van een exemplaar 
kan je op voorhand via mail bestellen.  

 ALPY DOSSIER Ontvolking en Herbevolking in de bergen: Deel 1 De vallei van Rio Susia: 4€ 

 Hoya territorio natural de Huesca (Jorge Ruiz del Olmo): 40€  

 Tras las huellas de Lucien Briet. Bellezas del Alto Aragón (José Luis Acín): 50€ 

 Mountains and the Law/Les Montagnes et le Droit (FAO): 15€ voor niet-leden, gratis voor leden 

 Los pueblos dormidos (Elisa Plana Mendieta, Alfonso López Moya, Eduardo García Perea) : 35€ 

6. Agendatip 
 
11 & 12/04: World Congress on Snow and Mountain Tourism 
25 - 27/04: Salon Mondial de l’Aménagement Durable en Montagne 
31/05 - 02/06: Mont-Blanc Versant Durable 
9 - 16/06: Wijnreis Alpen  
2 - 8/07: Workshop Landschapsfotografie Provence  

7. Ledenvoordelen 
Naast de jaarlijkse voordelen van een lidmaatschap bij ALPY vzw bieden we in 2012 onderstaande extra’s aan 
onze leden: 

 korting op bepaalde activiteiten van KBF vzw 
 10% korting op uw bestelling bij AltiplanoBooks 
 korting bij lokale handelaren in de Alpen en Pyreneeën 
 één jaar gratis Bergen Magazine (een jaarabonnement t.w.v. 24,95€) 

Tarieven in 2012: Gewoon lid: 30€, Gezinslidmaatschap: 60€, Steunend lid: 100€ 
Lid worden? Vul het aanvraagformulier in en maak uw lidmaatschapsbijdrage over aan ALPY vzw op 
onderstaand rekeningnummer:  
IBAN: BE42 001 6385585 54 BIC: GEBABEBB 
 
 
 
 

         
  
 

     

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/category/shop/
http://alpyvzw.wordpress.com/bibliotheek/
http://alpyvzw.wordpress.com/bibliotheek/
http://alpyvzw.wordpress.com/artikels/
http://snowmountain.unwto.org/en
http://www.alpexpo.com/
http://www.montblancversantdurable.fr/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/02/01/wijnweek-2012-zaterdag-9-tot-zaterdag-16-juni/
http://www.bartheirweg.com/nl/workshops/workshop-landschapsfotografie-provence
http://alpyvzw.wordpress.com/lid-worden/
http://bergwijzer.nl/magazine
http://alpyvzw.files.wordpress.com/2011/03/lidmaatschapformulier.doc
http://alpyvzw.wordpress.com/
http://www.facebook.com/ALPYvzw
mailto:alpyvzw@telenet.be

