
 
 Hoi <<First Name>> 

 
Ook in de nazomer kan je nog lekker buiten bewegen! 

Benutten jullie al ten volle de publieke ruimte? 
Wij geven je met plezier een duwtje in de rug! 

 

Beweegbanken in toonaangevend internationaal tijdschrijft
 
Geweldig dat het Leuvense beweeglint een plaatsje krijgt naast inspirerende
projecten uit Noorwegen, China, Canada, Zweden, Rusland, ...! 
 
Burgemeester Mohamed Ridouani en directeur sport Cindy Winters aan het
woord in SB, het tijdschrift van IAKS, the International Association for Sports
and Leisure Facilities. 
 

Lees de bijdrage over het beweeglint in Leuven

https://iaks.sport/sb-magazine/sb-magazine-42021
https://mcusercontent.com/647b8e24aa15cbc10bf844988/files/c06769f4-5858-9952-ad93-df29acaf3bc5/sb_4_2021_EN_page_66_67.pdf


Compact, duurzaam, budgetvriendelijk - praktijkvoorbeeld 
 

Op een eenvoudige manier de openbare ruimte opwaarderen tot beweeg-,
ontmoet- én beleefzone? 
 
Gemeente Nazareth koos voor de Beweegbank Medium Eco en creëerde er
drie laagdrempelige en beweegvriendelijke plekjes mee. Geniet mee van de
'making of'!  
 
De Beweegbank Medium Eco is een driezitter, uitgerust met planken uit
gerecycleerd plastic. Ook dit beweegtoestel is van 100% Belgische makelij.
IPitup gaf voorafgaand locatieadvies en nam de grondwerken voor
zijn rekening. We staan ook in voor het onderhoud van de beweegbanken en
helpen bij de activatie ervan via online trainersopleidingen en workshops.  
 

Overzicht beweegtoestellen

https://youtu.be/xwYweh0EKls
https://www.ipitup.be/nl/beweegtoestellen-1/overzicht-beweegtoestellen


250 oefeningen en workouts die activeren en inspireren 
 

Op zoek naar leuke beweegbankoefeningen en vers beweegmateriaal? Dan is
ons YouTube-kanaal jouw place to be. 

 
Een snelle combo van oefeningen op eigen maat? Je vindt ze bij Workouts.  
Inspiratie voor je bootcamp? Er staan meer dan 250 beweegbankoefeningen

voor je klaar, gegroepeerd per fundamental (push - pull - core - squat - balance)
en per moeilijkheidsgraad.  

 
Abonneer je snel op ons YouTube-kanaal! Zo blijf op de hoogte van de laatste

nieuwe oefenstof. 
 

IPitup exercises

https://www.youtube.com/watch?v=MjDRXwgDCzI&list=PLnLJrNXxCr1_V96fW3AJ07E4oNuCSazmD&index=7
https://www.youtube.com/channel/UCTtkKPgTypKRaUgnPbW86jA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCTtkKPgTypKRaUgnPbW86jA/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=4
https://www.youtube.com/channel/UCTtkKPgTypKRaUgnPbW86jA/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=1


Vacature - polyvalente verkoopsmedewerker binnendienst
 
Ben jij ook verliefd op de beweegbank en raak je ondersteboven van ons
beweegproject? Heb je een neus voor verkoop en goesting om echt iedereen in
beweging te krijgen?  
 
Dan ben je misschien wel de polyvalente verkoopsmedewerker binnendienst
die we zoeken. Twijfel niet en kom ons team versterken!
 

+ 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 

Meer info over onze vacature

http://www.ipitup.be/
mailto:info@ipitup.be
https://www.ipitup.be/nl/vacatures/polyvalente-verkoopsmedewerker-binnendienst


 
 

Volg ons
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