
Hoi <<First Name>>,

De lente staat voor de deur en meer dan ooit willen mensen buiten bewegen.
Zelfs met een afgeslankt budget kan je hen als overheid of organisatie daarbij

een duwtje in de rug geven.

Wij begeleiden je bij het creëren én activeren van die broodnodige
beweegruimte. Ook tijdens het ISB-congres staat ons team online voor je klaar!

Als puzzelstukjes juist vallen...
 

En dat team is superblij met Jan erbij! Net toen we onze zoektocht wilden
starten, bood hij zich spontaan aan! 



Jan is expert G-sport. In 2020 realiseerde hij een heus BeweeG-plein in
Provinciaal Domein Dommelhof en ... daar hoorde volgens hem ook een
beweegbank bij. 

Vorig najaar vroegen we hem mee te werken aan het onderzoek naar de
toegankelijkheid van onze beweegbank voor G-sporters. Daar etaleerde hij zijn
kennis en enthousiasme en toonde zijn passie voor onderzoek. Nu geeft Jan de
IPitup-opleidingen en helpt hij ons bij onderzoek en ontwikkeling.Welkom!
 

Realisatie in de kijker

Bewegen hoeft niet duur of moeilijk te zijn. Lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos
heeft vier 'medium' beweegbanken aangekocht. Je vindt ze terug in de tuinen
van Residentie Paaleyck en woonzorgcentrum Akapella.

Meer weten over de gratis trainersopleidingen van IPitup?

https://www.ipitup.be/nl/diensten/opleiding-tot-ipitup-trainer-of-ambassadeur


Ook op de speelterreintjes Het Broek en 't Vroontje kan je ermee aan de slag.
Het zijn mobiele exemplaren en dus kunnen ze ook nog op andere locaties
uitgeprobeerd worden.

Benieuwd naar de nieuwe beweegplekjes die er afgelopen maand in jouw
provincie bijkwamen? 
 

Grijp je kans!
 

Ook nu het jaarlijkse ISB-congres online plaats vindt, staat IPitup voor je klaar.
Wil je een laagdrempelig beweegproject realiseren, maar kan je nog wat tips of
advies gebruiken? Wij delen graag onze kennis met jou.

Heb je graag dat we ter plaatse komen voor een demo? Ook dat kan!
Bezoek onze virtuele beursstand en we maken een afspraak. Er ligt alvast een
leuk gadget voor je klaar...
 

Onze 135 beweegbanken op kaart en in beeld

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


+ 32 (0) 16 43 68 47
+ 32 (0) 472 340 508

www.ipitup.be
info@ipitup.be

Varentstraat 33 - 3118 Werchter

Laureaat - Leuven, een vitale stad 2018
Laureaat - CrossCare 2019

Partner - Sport Vlaanderen 2020

Volg ons

Ontdek het volledige ISB-congres programma
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