
Hoi <<First Name>>,

Heerlijk toch, buiten bewegen tussen al dat lentegroen?
Wil jij ook inzetten op een omgeving die uitnodigt tot bewegen? 

Dan vind je hier inspiratie om de publieke ruimte beweegvriendelijk te maken
én te activeren. Met goedkeuring van de Europese Commissie! 

#Iedereenbeweegt in Brasschaat

Hoe hoog ligt jouw ‘beweegdrempel’? Heel wat mensen hebben nog een
duwtje in de rug nodig om aan de slag te gaan… Een leuk filmpje kan dan
helpen. In Brasschaat geven ze het goede voorbeeld en motiveren ze je om te
sporten in het groen. 

Wil jij ook de vruchten plukken van een beweegvriendelijke omgeving? Besteed
dan voldoende aandacht aan een aangepast aanbod en motiveer de potentiële
gebruikers om tot actie over te gaan.
 

Voorbeelden van andere goede praktijken

https://www.youtube.com/watch?v=DB7IwA7sUBY
https://www.ipitup.be/nl/inspiratie


Beweegbank ECO
 

We love our 'black beauty'! Wat vinden jullie van deze eco-versie van de
beweegbank? De gerecycleerde kunststof planken zijn van 100% Belgische
makelij, net als de rest van onze beweegbank trouwens.

Deze exemplaren vonden intussen hun weg naar Melle. Daar staan er nu al 4
ter beschikking. Zo bouwen ze gestaag aan een beweeglint doorheen de
publieke ruimte. 

Meer weten over de beweegbank eco

https://www.ipitup.be/nl/beweegtoestellen/beweegbank-eco


Europese erkenning voor de beweegbank
 

De Europese Commissie publiceerde recent een rapport over innovatieve
ontwikkelingen om sport en bewegen te promoten. En ... onze beweegbank
wordt daarin als ‘good practice’ naar voor geschoven! 
 
Zo'n erkenning is natuurlijk enkel mogelijk dankzij uitzonderlijk teamwork en
sterke partnerships. Dus ... superhard bedankt al de IPitup-trainers en -
ambassadeurs, de supporting partners en de early adopters en believers! Eén
doel ... iedereen beweegt!
 
Deze mijlpaal moest uiteraard gevierd worden … Dat deden we met bubbels,
voorzien van een uniek etiket. 
 

Innovative practices in the EU promoting sport

https://www.ipitup.be/nl/nieuws/eu-rapport-de-beweegbank-als-innovatieve-praktijk?fbclid=IwAR3z-dX91Mxx_lPBeYHYcZzRx0_QPvZPVokibYjrYEkd26qWGnubuVsugFo
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