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1. Bestuur 
Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent heeft in 
zitting van 16 mei 2012 aan ALPY vzw een startsubsidie toegekend voor 
de activiteiten verricht in het werkjaar 2011. Deze financiële steun is de 
eerste financiële stimulans om onze werking verder uit te breiden! 
Bedankt aan onze milieudienst en stadsbestuur voor de erkenning van 
het belang van duurzame ontwikkeling in de bergen! 
 
2. Partners 
ALPY vond toevallig een nieuwe partner in Gent: Rudy’s vrienden. Rudy 

Giovannini is een zanger uit Leifers, een Alpengemeente waar één van 

onze vrijwilligers woont. Sinds een aantal jaren komt deze zanger 

jaarlijks naar Gent. Wie er dit jaar wil bij zijn kan via ALPY kaarten bestellen.  

Daarnaast hebben we overeenkomsten afgesloten met een aantal organisaties die werken rond 

duurzaam toerisme en/of artisanale landbouw: Walser Vereinigung Graubünden, Alpine Pearls, Val 

Gardena Gröden Marketing en Verein Freiwillige Arbeitseinsätze. 

Graag bedanken we ook onze partner Respect the Mountains voor de organisatie van een nieuwe 

editie Envirotrek. Ongeveer 200 deelnemers toonden hun inzet in de Alpen:  uit de natuur rondom 

Samoëns werden 30 zakken afval verwijderd, rondom Garmisch Partenkirchen zo’n 70 zakken en dan 

nog eens 50 zakken uit de natuur rondom Mayrhofen. 

3. Projecten 
ALPY lanceerde de wedstrijd “Gekruiste Blikken” in het kader van het project “toerisme ontmoet 
landbouw” en de wedstrijd “De bergen in zonder auto” in het kader van de Week van de Mobiliteit 
van 16 tot 22 september. Bij de eerste wedstrijd beslist een jury over de prijzen en de winnaars, bij 
de tweede wedstrijd krijgen de 1ste, de 5de en de 10de deelnemer een mooie prijs! We bedanken hier 
onze partner AltiplanoBooks voor de sponsoring van deze wedstrijden! 
Voor de deadline van 1 oktober zoeken we opnieuw een jongere die vanaf januari 2013 voor een 
paar maanden wil deelnemen aan een Europees Vrijwilligersproject . Ken jij iemand, jonger dan 30 
die dit ook ziet zitten? Stuur hem deze nieuwsbrief door!  
Verder steunen we Alpenboeren via peterschapsprojecten. Ken je een dierenliefhebber die niets 
liever wil dan dat paarden, koeien, schapen en geiten een zomer lang op de Alpenweiden kunnen 
grazen? Verras hem/haar dan met een uniek cadeau: een peterschap over zijn favoriet dier! 

4. Activiteiten 
Voor 2013 zijn we nog op zoek naar nieuwe tentoonstellings-locaties voor onze “Expo spookdorpen 

in de Pyreneeën”. Wie een ruimte beschikbaar heeft kan zich bij ALPY aanmelden. De expositie kan 

ook gehuurd worden aan 300€ per kwartaal of 1000€ per jaar.  

Verder zoeken we nieuwe locaties om onze filmavonden te laten doorgaan. Ons filmaanbod breidt 

intussen alsmaar uit. Verenigingen kunnen met ons contact opnemen om samen een filmavond te 

organiseren. 
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http://www.rudyscorosanto.be/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/07/13/een-zingende-bergbewoner-in-gent/
http://www.walserverein-gr.ch/
http://www.alpine-pearls.com/
http://www.valgardena.it/nl/
http://www.valgardena.it/nl/
http://www.bergbauernhilfe.it/
http://www.respectthemountains.com/
http://www.respectthemountains.com/Projecten.aspx
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/06/22/wedstrijdoproep-gekruiste-blikken/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/06/13/de-bergen-in-zonder-auto/
http://www.altiplanobooks.be/
http://alpyvzw.wordpress.com/2011/10/26/call-for-an-european-voluntary-service/
http://alpyvzw.wordpress.com/adopteer-een-dier-in-de-alpen/
http://alpyvzw.wordpress.com/tentoonstelling/
http://alpyvzw.wordpress.com/tentoonstelling/
http://alpyvzw.files.wordpress.com/2011/03/filmaanbod-alpy-najaar-2012.pdf
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21/08-25/08: ALPY-infostand op Fiesta Europa  

06/10: Schapendag, Essene 

24/11: After Summer 12, Bornem door KBF 

5. Webwinkel 
ALPY verkoopt van 21 tot 25 augustus op de Kouter te Gent biologische en 
artisanale producten uit de Alpen. Daarnaast biedt ALPY op deze markt ook de 
mogelijkheid publicaties en kaarten aan te kopen of in te kijken. 

6. Leestip 
De wandelgids “Walserweg Graubünden” van Irene Schuler is te koop bij ALPY vzw of 

rechtstreeks bij http://www.walserverein-gr.ch. Meer informatie over het 

cultuurtoeristisch project “Walserweg” vind je op: http://www.walserweg.ch.  

Een artikel over het project Walserweg vind je ook op onze website onder de exclusieve 

artikels voor leden. Een paswoord voor deze artikels verkrijg je na betaling van je lidmaatschap. 

7. Agendatip 
2 - 09/09: Séjour à Plein ciel: Atelier multimédia 
05-08/09: AlpWeek Renewable Alps 
08/09: Fair Festival 

09/09: Knoedelfeest in Zuid-Tirol  
22-23/09: Sing for the Climate 
sept & okt: Fotografie in de Pyreneeën 

8. Ledenvoordelen 
Lid worden in 2013 =  gratis lidmaatschap voor de resterende maanden van 2012!  
Ben je al lid en wil je jouw lidmaatschap verlengen? Doe dit dan vóór 1 november en ontvang 10€ 
korting (niet cumuleerbaar met andere kortingen). 
Vul het aanvraagformulier in en maak uw lidmaatschapsbijdrage over aan ALPY vzw op ons 
rekeningnummer: IBAN: BE42 001 6385585 54 BIC: GEBABEBB    
 
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 en leden van Velt vzw. 
 
Naast de jaarlijkse voordelen bieden we momenteel onderstaande extra’s aan onze leden: 

 korting op bepaalde activiteiten van KBF vzw 
 korting bij lokale handelaren in de bergen 
 10% korting op uw bestelling bij AltiplanoBooks 
 10% korting op de prijs van het atelier van Anne Versailles 
 5% korting op de fotografiecursus in Le Petit Refuge 
 één jaar gratis Bergen Magazine (t.w.v. 24,95€) 

 
 

              
 

  

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/2012/08/14/fiesta-europa-in-gent/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/06/22/schapendag-2/
http://www.aftersummer.info/
http://www.walserverein-gr.ch/
http://www.walserweg.ch/
http://alpyvzw.wordpress.com/artikels/
http://alpyvzw.wordpress.com/artikels/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/06/01/multimedia-atelier-in-zwitserland/
http://www.alpweek.org/2012/
http://www.fairfestival.be/
http://www.knoedelfest-sterzing.com/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/07/03/sing-for-the-climate-wij-doen-het-in-gent/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/05/22/fotografiecursus-in-de-pyreneeen/
http://alpyvzw.wordpress.com/lid-worden/
http://alpyvzw.wordpress.com/2011/12/02/alpy-en-altiplanobooks-zijn-partners-in-2012/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/06/01/multimedia-atelier-in-zwitserland/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/05/22/fotografiecursus-in-de-pyreneeen/
http://bergwijzer.nl/magazine
http://www.buonissimo.be
http://www.oktoberfestwinkel.nl/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/08/14/fiesta-europa-in-gent/
http://alpyvzw.wordpress.com/
http://www.facebook.com/ALPYvzw
mailto:alpyvzw@telenet.be

