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1. Bestuur 
De Raad van Bestuur werkt de komende maanden aan de planning en 

begroting voor 2013. De verlofperiodes voor 2013 zijn reeds bekend: van 

1 april t.e.m. 3 mei en van 1 t.e.m. 31 juli. In deze twee periodes zal het 

secretariaat gesloten zijn en worden enkel dringende vragen behandeld.  

Sinds kort kreeg ALPY vzw erkenning van Stad Gent. Dankzij deze 

erkenning kunnen wij gebruik maken van de infrastructuur van Stad 

Gent, waardoor de organisatie van activiteiten in 2013 uitgebreid wordt.  

 
2. Partners 

ALPY vond toevallig een nieuwe partner: 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 voor het kerstconcert op 

zondag 16 december 2012. 

3. Projecten 
Voor volgend jaar zijn we nog op zoek naar nieuwe meters/peters van alpenkoeien. 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! 
ALPY kreeg 5 inzendingen voor de wedstrijd “De bergen in zonder auto“. Geert De Zutter won met 
zijn reisverslag een boekenbon van AltiplanoBooks en Maarten Bogaert kreeg een ALPY lidmaatschap 
cadeau. Omdat het aantal inzendingen onvoldoende is zal er dit jaar nog geen publicatie gemaakt 
worden. De reisverslagen zijn wel online beschikbaar voor ALPY-leden in de rubriek artikels. 

4. Activiteiten 
Eind augustus vond je ons op Fiesta Europa in Gent. We danken de 

organisator omdat we erbij mochten zijn, Oktoberfestwinkel voor 

het verzorgen van onze kledij en fotograaf Jef Geldof voor de 

mooie foto van onze stand!  

24/11: After Summer 12, te Bornem door KBF (gratis event) 

29/11: Film: Le bonheur était dans le pré, te Sint-Denijs-Westrem 

07/12: Landschapsfotograaf Bart Heirweg: Slovenië in beeld 

13/01: Film Pyreneeën, te Sint-Denijs-Westrem 

ALPY vzw werkt aan een nieuwe expositie die in het voorjaar 2013 in Gent wordt opgesteld, alsook 

een lezingenreeks met sprekers uit binnen- en buitenland.  
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http://www.rudyscorosanto.be/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/07/13/een-zingende-bergbewoner-in-gent/
http://alpyvzw.wordpress.com/adopteer-een-dier-in-de-alpen/
http://alpyvzw.wordpress.com/adopteer-een-dier-in-de-alpen/
http://alpyvzw.wordpress.com/2012/06/13/de-bergen-in-zonder-auto/
http://www.altiplanobooks.be/
http://alpyvzw.wordpress.com/artikels/
http://www.fiestaeuropa.eu/
http://www.oktoberfestwinkel.nl/
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5. Webwinkel 
ALPY verkoopt op 24 november op de After Summer 12 te Bornem biologische en artisanale 
producten uit de Alpen. Daarnaast biedt ALPY dit jaar opnieuw de mogelijkheid om kerstkaartjes te 
bestellen!  

6. Leestip 
“Gran Paradiso. Nature, culture and tradition: all the places to go in Italy's first 

national Park.” van Touring Club Italiano is te koop bij ALPY vzw of rechtstreeks 

in de online shop van het nationaal park: http://www.pngp.it. De gids bevat 

naast informatie over de omgeving, geschiedenis en cultuur 14 uitstappen met 

gedetailleerde kaarten en praktische informatie.  

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 
November 
14/11: Met Ora in de bergen (gratis voor ALPY-
leden mits inschrijven via alpyvzw@telenet.be)  
17-23: Het groene filmfestival 
15-18: Festival International des Métiers de la 
Montagne 
23: Les Rencontres citoyennes de nos 
montagnes 

December 
tot 31/01/13: Expo :"Echt Tirol – Echt Oimerisch" 
5: ClimAlpTour 
11, 13 & 19: L’enfant d’en haut (gratis voor 
ALPY-leden mits inschrijven via 
alpyvzw@telenet.be)  

8. Ledenvoordelen 
Wie in november of december 2012 reeds zijn lidmaatschapsbijdrage voor 2013 betaalt, ontvangt 
gratis een natuurkalender van KV&H Verlag!  
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 momenteel onderstaande extra’s aan onze leden: 

 30% korting op een peterschap 
 10% korting bij Oktoberfestwinkel 
 10% korting bij Broedplaats in de Bergen 
 10% korting op het multimedia-atelier in Zwitserland 
 5% korting op de fotografiecursus in Le Petit Refuge 
 korting bij lokale handelaren in de Alpen en Pyreneeën 
 één jaar gratis Bergen Magazine (een jaarabonnement 

t.w.v. 24,95€ voor nieuwe leden) 
 

                            
 

  

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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