
 
 Hoi <<First Name>> 

 
Bij IPitup zijn we met volle goesting het nieuwe jaar ingeknald! 

 
Ook in 2022 ondersteunen we je bij het creëren én activeren van beweegvriendelijke

publieke ruimte. 
 

Samen met chef Michaël Sels en Sport Vlaanderen serveren we alvast enkele tips en
goede praktijken … 

 

Lekker lang bewegen in Nijlen 
 

Sinds kort vind je in de gemeente Nijlen drie nieuwe beweegbanken. Michaël
Sels - hoofddiëtist in het UZ Antwerpen - geeft tekst en uitleg én het goede
voorbeeld. 
 
Ook eens proeven van een beweegbank? Maak dan gebruik van de
uitleendienst van Sport Vlaanderen en test er eentje uit bij jou in de buurt.

 

Uitleendienst Sport Vlaanderen

https://www.youtube.com/watch?v=CtJIw_YGoXk
https://www.ipitup.be/nl/diensten/uitleendienst-sport-vlaanderen


 
Gratis opleidingen scoren hoog 

 
Een beweegvriendelijke ruimte creëren is prima, maar zo'n plekje moet
natuurlijk ook geactiveerd worden. Dat doe je door een IPitup-trainer in te
schakelen. Die krijgt de hele buurt in beweging met initiaties, start-to's,
beweegbank bootcamps, ... 
 
Maandelijks vindt er een gratis opleiding voor IPitup-trainers plaats. Standaard
gaat die online door, maar op locatie kan ook. We organiseren elke maand ook
een workshop. Die heeft een meer beleidsmatige invalshoek en zorgt zo voor
een maximale 'return on investment'. 
 

Meer info en data over opleiding en workshop

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


Groepsaankoop beweegbanken op volle toeren
 

Een erg gunstig tarief en geen administratieve rompslomp, da's de
groepsaankoop van Sport Vlaanderen in een notendop. Een uitgelezen kans
dus om je eerste beweegbank(en) aan te kopen of ... jullie beweeglint verder uit
te breiden. 
 
Let wel op, want door de grote interesse komt het einde van de groepsaankoop
al in zicht. Stel je bestelling dus niet te lang meer uit ... 
 

Aanbod, prijzen en aanvraagformulier

https://www.ipitup.be/nl/beweegtoestellen-1/groepsaankoop-sport-vlaanderen


Milestones 
 

Vier jaar geleden klonken we op de eerste beweegbank. 
Hier volgen enkele mijlpalen die we in 2021 mochten vieren ...

 
✔ EU erkent IPitup als innovatieve praktijk  

✔ toewijzing internationaal patent  
✔ beweegbank behaalt TÜV-kwaliteitscertificaat  

✔ eerste Zwitserse beweegbanken 
✔ pop-up voor het Stade de France te Parijs  

✔ spreker op internationale congressen in Brussel en Kopenhagen  
✔ FSB-beurs in Keulen  

✔ onderzoeksproject CrossCare resulteert in seniorbank  
✔ kaap van 300 gecertificeerde IPitup-trainers bereikt 
✔ release 250 oefeningen en workouts op YouTube  

 
Ook 2022 heeft weer veel moois in petto! Wil jij ook deel uitmaken van de

IPitup-beweegfamilie of zit er een beweegproject in de pipeline?  
 

Samen zorgen we dat #iedereenbeweegt! Hoe kunnen we jou helpen?
 

Contacteer ons nu!

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


+ 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
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