
Hoi <<First Name>>,

Loop jij ook warm van buiten bewegen? En maak je graag werk van een
omgeving vol beweging, ontmoeting en beleving? Dan vind je hier de inspiratie

die je daarbij helpt én die beweegvriendelijke publieke ruimte meteen ook
activeert.

De beweegbank in Iedereen Beroemd!De beweegbank in Iedereen Beroemd!
 
Ook in Scherpenheuvel-Zichem willen ze iedereen in beweging krijgen. Dat
doen ze door leuke, nieuwe ontmoetings- en beweegplekjes te creëren.
Schepen van vrije tijd en duurzaamheid Kris Peetermans legt in de rubriek 40,6
seconden uit hoe dat precies gaat. Eindigen doet hij met een leuke quote, exact
binnen de tijd.
 

IPitup en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

https://www.youtube.com/watch?v=HZhrsTYJ2U0&list=PLnLJrNXxCr18ymTiJs9BYvAAyxPtk9L2m&index=4&t=15s
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/3922/1599644784_SDGs.pdf


Al 241 IPitup-trainers en -ambassadeurs opgeleid!Al 241 IPitup-trainers en -ambassadeurs opgeleid!
 

Intussen hebben we al 241 IPitup-trainers en -ambassadeurs opgeleid! Dat
begon in april 2018. Stad Hasselt had beweegbanken aangeschaft en stond
erop dat we ook een bijhorende opleiding zouden geven. 

En dus boksten we een cursus in elkaar en reikten de allereerste IPitup-
certificaten uit (pre-corona foto's dus...). We zijn vooral héél dankbaar dat we al
met zoveel enthousiastelingen in contact kwamen!

Gaandeweg groeide immers het besef...  Om mensen in beweging te krijgen is
vaak meer nodig dan het creëren van een beweegvriendelijke omgeving
alleen. Er moet ook een aangepast aanbod voorhanden zijn. Een
kennismakingssessie, een start to IPitup, een beweegbank bootcamp of een



senioren work out …  Een echte coach en het gezelschap van beweegbuddies,
dat geeft mensen een duwtje in de rug waardoor ze toch uit die zetel komen. 

Heb je zelf ook zin om de mensen om je heen in beweging te krijgen? Schrijf je
dan zeker in voor onze gratis (online) opleiding en join the team!
 

Going international...?Going international...?

Al sinds onze start in 2018 ontvangen we bij IPitup heel wat buitenlandse
prijsvragen. We beslisten echter om in de eerste plaats te focussen op de
thuismarkt. Met uitzondering van enkele realisaties in Duitsland en

Meer info en inschrijven? Hier moet je zijn!

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


Denemarken dan. En Nederland... daar hebben we intussen ook een
structurele samenwerking met verdeler Nijha, buitengewoon sterk in sport- en
speeltoestellen. 

Nu willen we ons exportverhaal stilaan wél gaan stroomlijnen, zeker nu sinds
kort zelfs de Europese Commissie de beweegbank als good practice naar
voren schuift.

Maar … zijn we ook klaar om écht te gaan exporteren? Via het ‘Go
international’ begeleidingstraject van Voka gaan we op zoek naar het antwoord
op die en heel wat andere vragen.  Na 8 sessies moet ons export plan klaar
zijn.

Heb jij tips, of ken je dé ideale markt of perfecte partner voor ons in het
buitenland?
 

Let us know!

https://www.ipitup.be/nl/contact/contacteer-ipitup


Aanbiedingen!Aanbiedingen!
 

Bij IPitup zijn het nu al solden! Deze beweegbanken deden dienst tijdens
events en als toonzaalmodel en ... zijn nog steeds in topconditie! Toch geven
we ze weg aan een sterk verlaagde prijs. Wil jij een zaakje doen?
 

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

www.ipitup.be
info@ipitup.be

Varentstraat 33 - 3118 Werchter

Meer info

http://www.ipitup.be/
mailto:info@ipitup.be
https://ipitup.webhero.be/nl/aanbiedingen


EU - Good practice 2021
Partner - Sport Vlaanderen 2020

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