
Groepsaankoop - voordeel tot 30%! 
 

Het belang van een groene en beweegvriendelijke publieke ruimte is de laatste
maanden erg duidelijk geworden. Er moet meer geïnvesteerd worden in
preventie, in beweegvriendelijke publieke ruimtes en in een drempelverlagend
beweegaanbod. Daarvoor is een integrale aanpak nodig die over verschillende
beleidsdomeinen heen reikt. Vzw IPitup kan je helpen met kleinschalige
beweeginfrastructuur, inclusief buurtgerichte activatie én lokaal verankerd. 
 

Meer info

https://www.ipitup.be/nl/groepsaankoop


Beweegbank Senior 
 

Deze beweegbank werd voor en door ouderen ontwikkeld naar aanleiding van
het CrossCare-onderzoek en gefinancierd vanuit de Europese Interreg
Vlaanderen-Nederland. De combinatie van kracht- en stabilisatieoefeningen
zorgt voor een sterker en beter uitgebalanceerd lichaam, cruciaal bij
valpreventie. 

Meer info

https://www.ipitup.be/nl/onderzoek/crosscare


Inspirerende voorbeelden met de beweegbank. 
 

Tussen 14 en 23 oktober organiseert ISB vzw de ‘Online kennisdeling door en
met ISB-partners’. Er is een groot aanbod aan online themaworkshops met
thema’s zoals zwembaden, binneninrichting, buiteninrichting, buiten sporten en
bewegen, Covid-19,… 

Ook IPitup zal een sessie begeleiden. Op vrijdag 23 oktober zullen we onder
het thema ‘buiten sporten & bewegen’ een webinar geven rond de goede
praktijken met de beweegbank. Om mensen in beweging te krijgen is namelijk
meer nodig dan het creëren van een beweegvriendelijke ruimte alleen. Er moet
ook aandacht zijn voor een motiverend aanbod. 

Interesse? Schrijf je in via onderstaande link.

Inschrijven online kennisdeling

http://www.isbvzw.be/nl/events_reservations_forms/1833?fbclid=IwAR00HCO5GZwM04Mfi76vU9EJGyGsITV_bpG3YqFw8Tu6rkIyukWNzl1g74U


Beweegbank bij G-sporters.

In samenwerking met G-sport Vlaanderen wordt onderzoek gevoerd naar de
toegankelijkheid van de beweegbank voor G-sporters, per specifieke
doelgroep.
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