
Hoi << Test First Name >>,

Ook tijdens de zomermaanden maken wij graag werk van een omgeving vol
beweging, ontmoeting en beleving.

Met onderstaande praktijkvoorbeelden willen we jullie inspireren om dat ook te
doen.  

Vragen of suggesties? Twijfel niet en geef ons snel een seintje!  
 

Beweegbanken in ZwitserlandBeweegbanken in Zwitserland
 
De beweegbank is ‘Made in Belgium’, maar ook op uitstap in het buitenland kan
je er eentje tegenkomen. Na Nederland, Duitsland en Denemarken vind je ze
nu ook terug in Zwitserland.
 
De stad Carouge dichtbij Genève wil zijn Parc du Boulodrome opwaarderen tot
een echte beweeg- en beleefplaats. De drie recent geplaatste beweegbanken
doen dienst als een soort van bindmiddel tussen de verschillende zones van
het domein. Ze zijn strategisch geplaatst en zorgen er mee voor dat bewoners
en passanten geprikkeld worden om de unieke site te (her)ontdekken.



 
Heel de zomer door vinden er trouwens tal van beweegactiviteiten plaats. Er
werden ook negen mensen opgeleid tot IPitup-trainer. Zij zorgen voor initiaties,
lessenreeksen en bootcamps met de beweegbanken.
 

Nike ondersteunt beweegbankprojectNike ondersteunt beweegbankproject
 

Jongerenwerking Den Tube heeft via het Nike Funding Project ondersteuning
gevraagd voor de aankoop van een beweegbank en ... die hebben ze ook van
de Koning Boudewijnstichting gekregen! 

In een eerste fase trokken de jongeren naar een beweegbank in de buurt voor
een uitgebreide kennismaking. Daarna screenden we samen met hen het
Bruulpark in Leuven en werden mogelijke locaties geselecteerd. Hierbij werd
rekening gehouden met de voorwaarden die door stadsdiensten werden
opgelegd.

Al onze realisaties

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


 
Volgende stappen: het pimpen en plaatsen van 'hun' bank, de opleiding van
lokale ambassadeurs, de inhuldiging en activering. 

Samenwerken aan een betere samenleving? Just do it! #buurtsport
#lokaleverankering #co-ownership #youthempowerment
 

Demo ... in ParijsDemo ... in Parijs
 

"Kunnen jullie met een mobiele beweegbank naar het Stade de France komen
voor een surprise pop-up in Plaine Commune?" (Philippe Furrer)

Plaine Commune is de groepering van 9 gemeenten in het noorden van Parijs.
Het is de centrale gaststad voor de Olympische Spelen in 2024 en ze zijn

Inspiratiefiche financiering

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


vastberaden om die gelegenheid aan te grijpen om er de hele bevolking mee in
beweging te krijgen. 
 
Philippe inspireert Olympische gaststeden om van de Spelen een echte game-
changer te maken door de kracht van sport en beweging om te zetten in
duurzame voordelen, gericht op het welzijn van de bevolking.
 

Beweegaanbod tijdens de zomermaandenBeweegaanbod tijdens de zomermaanden
 

Eenvoudig je outdoor beweegaanbod voor de zomer uitbreiden? Doe dan
beroep op een IPitup-trainer! Ze staan te popelen om iedereen in beweging te
krijgen. Matthias uit Zulte geeft het goede voorbeeld!
 
Zijn er nog geen IPitup-trainers in jouw buurt? Ook in juli en augustus gaan er
gratis online opleidingen door!
 

Ook een demo vastleggen?

Meer info en opleidingsdata

https://www.youtube.com/watch?v=VB-8JxfvLlk
https://www.ipitup.be/nl/contact/contacteer-ipitup
https://www.ipitup.be/nl/diensten/opleiding-tot-ipitup-trainer-of-ambassadeur


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

www.ipitup.be
info@ipitup.be

Varentstraat 33 - 3118 Werchter

EU - Good practice 2021
Partner - Sport Vlaanderen 2020

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

 

Volg ons

This email was sent to << Test Email Address >> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

IPitup vzw · Varentstraat 33 · Werchter 3118 · Belgium 

http://www.ipitup.be/
mailto:info@ipitup.be
https://www.facebook.com/IPitup
https://www.instagram.com/ipitup/
https://nl.linkedin.com/company/ipitup
https://www.youtube.com/channel/UCTtkKPgTypKRaUgnPbW86jA
mailto:%3C%3C%20Test%20Email%20Address%20%3E%3E
https://ipitup.us20.list-manage.com/about?u=647b8e24aa15cbc10bf844988&id=473295c548&e=%5BUNIQID%5D&c=3b7a05feb4
https://ipitup.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=647b8e24aa15cbc10bf844988&id=473295c548&e=%5BUNIQID%5D&c=3b7a05feb4
https://ipitup.us20.list-manage.com/profile?u=647b8e24aa15cbc10bf844988&id=473295c548&e=%5BUNIQID%5D&c=3b7a05feb4
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=647b8e24aa15cbc10bf844988&afl=1

