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1. Bestuur 
Wij zijn heel blij te kunnen melden dat twee nieuwe vrijwilligers ons 

team versterken. Ellis Booi en Liesbeth Putman zullen voortaan voor 

ALPY vertalingen Nederlands-Frans uitvoeren.  

2. Partners 
ALPY werd onlangs gecontacteerd door de familie Ranft uit Zwijnaarde. 

Enkele jaren geleden streken ze neer in het kleine dorpje Rossa in het 

noorden van de provincie Vercelli in de regio Piëmonte. Ze toverden er 

een oude fabriek om tot een prachtig hotel: Foresteria Valsesia. 

Daarnaast importeert de familie ook wijn uit Piemonte en organiseert ze 

eigen reizen en incentives. Vanaf heden ontvangen leden van ALPY een korting op een boeking in 

Foresteria Valsesia en op de aankoop van wijnen bij Vini Fratelli Ranft. ALPY en Ponas Travel zullen 

ook samen activiteiten organiseren zowel in België als in de Italiaanse Alpen. 

3. Projecten 
ALPY ondersteunt in 2013 de campagne Oxfam Trailwalker. Hiervoor zijn wij op zoek naar een team 
van minstens 4 personen die op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 100 kilometers wil wandelen in 
30 uur tijd en dat in het mooie decor van de Hoge Venen. Alle voorwaarden vind je op onze website:  
http://alpyvzw.wordpress.com/2013/02/25/oxfam-trailwalker.  
Wie op de hoogte wil blijven van projecten die ALPY ondersteunt raden wij aan onze blog te volgen. 
In de nieuwsberichten vind je er regelmatig informatie over Europese projecten in de bergen.  

4. Activiteiten 
Het College van Burgemeester en Schepenen van Stad Gent heeft op 31/01/2013 beslist het Kasteel 

Borluut  beschikbaar te stellen aan ALPY vzw op 02/06, 01/09 en 01/12/2013. Op deze data 

organiseert ALPY in de namiddag degustaties, lezingen en filmvoorstellingen. In de voormiddag is er 

een ALPY- infostand met bibliotheek. De voorlopige programmatie ziet eruit als volgt: Deel 1: 

Zwitserse & Oostenrijkse Alpen - Zondag 2 juni 2013, Deel 2: Franse Alpen & Pyreneeën - Zondag 1 

september 2013, Deel 3: Italiaanse Alpen - zondag 1 december 2013.  

Voor 2 juni kan je reeds online inschrijven. Op het programma staan 2 films, een degustatietafel en 

een presentatie over het Nationaal Park Hohe Tauern van Jonathan Vandevoorde,  

hoofdredacteur van Bergen Magazine en auteur van diverse wandel- en 

reisreportages en van de gids Wandelen in de Oostenrijkse Alpen. 

Op 2 en 3 maart zijn wij aanwezig op de beurs voor liefhebbers van Italië: 

Passione e Gusto in ’t Bauhuis in Sint-Niklaas. Op zaterdagavond kan je er terecht 

op onze lezing “Van de Adriatische tot de Middellandse Zee” van familie 

Versailles-De Schutter. Leden en sympathisanten van ALPY kunnen reserveren 

voor 1€ via alpyvzw@telenet.be, anderen reserveren via Passione e Gusto.  
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5. Webwinkel 
Ter gelegenheid van Passione e Gusto stelt ALPY deze maand producten uit de Italiaanse Alpen extra 
in de kijker. Het aanbod is beperkt, dus op voorhand reserveren via alpyvzw@telenet.be is 
aangewezen! Bestellingen kunnen afgehaald worden op Passione e Gusto of na afspraak op onze 
maatschappelijke zetel. Per uitzondering kunnen wij ook bestellingen per post verzenden mits een 
extra vergoeding voor de administratie en de ecologische kost.  

6. Leestip 
De wandelgids “Südtirol ohne Auto. Mit Bus, Zug und Seilbahn in die Berge.” van 

Christjan Ladurner staat vanaf heden in de ALPY bibliotheek en kan besteld worden 

bij Tappeiner GMBH/SRL of via ALPY vzw.  

Verder kan je verschillende gidsen over de Alpen en Pyreneeën vinden bij 

AltiplanoBooks. Leden van ALPY vzw genieten hier bovendien van 10% korting.  

7. Agendatip 
Maart 
28/02-03/03: NATUR: Zwitsers Platform voor duurzame ontwikkeling - Basel  
04-08/03: Alpine Spring Festival: meetings, workshops, conferentie,…  - Bolzano     
20/03: Adaptation au changement climatique dans les régions de montagne: conferentie - Bern 
20-22/03: Environnement et usages récréatifs en nature : internationaal colloquium - Le Pradel 
08/03-30/03 : Lezingen Wolven in België : korting voor ALPY-leden! 
April 
24-26/04 : ALPIPRO : Biennale du développement durable en montagne – Chambéry 
Juni 
28/06 - 07/07 : Belgiro : Met de fiets van België naar Italië : 5% korting voor ALPY-leden! 

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 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, …  
De eerstkomende drie nieuwe leden ontvangen bovendien nog een gratis geschenkje: een mini-
asbakje of een mooie halsketting van Respect the Mountains! 
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