
 
 Hoi <<First Name>> 

 
Ook tijdens de wintermaanden waren we bij IPitup volop in beweging ... van hier tot in Beijng! En die

ervaringen gebruiken we graag om voor extra beweging, ontmoeting en beleving te zorgen in jouw buurt. 
 

Meer dan ooit willen mensen immers buiten bewegen. Wij begeleiden je bij het creëren én activeren van
die broodnodige beweegruimte. 

 

Iedereen beweegt met Bart 
 

"Topsport is mensen inspireren en in beweging zetten." En dat bewijst Bart
Swings op het ijs en … op de beweegbank.  
 
Topsport en buurtsport, dichterbij dan je denkt.

https://www.youtube.com/watch?v=zSR9onPEhfU&t=6s


Wintersport workout
 
Met dit ludieke filmpje hebben we onze Belgische toppers op de Olympische
Winterspelen aangemoedigd. Hoeveel wintersporten herken jij? 
 

Andere workouts aan de beweegbank

https://www.youtube.com/watch?v=-C6SdurcpkI
https://www.youtube.com/channel/UCTtkKPgTypKRaUgnPbW86jA/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=4


Groepsaankoop beweegbanken via Sportspurt 
 

Mede dankzij de Sportspurt werden er ook tijdens de afgelopen winterweken
weer heel wat nieuwe beweegplekjes in gebruik genomen. Zelfs met beperkte
middelen kan je immers gericht investeren in een drempelverlagend outdoor
beweegaanbod. 
 
Via de groepsaankoop van Sport Vlaanderen is het mogelijk om op eenvoudige
en budgetvriendelijke wijze te investeren in kwalitatieve sportinfrastructuur. 
 
Dat bewijzen ze in Dentergem, Wijnegem, Boortmeerbeek, Zonnebeke, Genk,
Wortegem-Petegem, … en in heel wat andere kleine en grotere gemeenten en
steden.

 

Aanbod, prijzen, intekenformulier

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


Beweegbank maand uittesten via Sport Vlaanderen
 
Ben je benieuwd of er bij jullie ook een draagvlak is voor de aanleg van een
beweeglint? Wil je een specifieke locatie eerst eens uitproberen? 
 
Dan is een uitleenbeurt iets voor jou! Via de uitleendienst van Sport Vlaanderen
kan je een maand lang een mobiele beweegbank uittesten. 
 
De aanvragen lopen binnen, dus reserveer tijdig jouw exemplaar als je er dit
voorjaar of tijdens de zomermaanden mee aan de slag wil!

 

Info en inschrijven

https://www.ipitup.be/nl/diensten/uitleendienst-sport-vlaanderen


The right man, at the right time, in the right place ...
 
Wij zijn superblij met verkoopmanager Ruben erbij! 
 
Heb jij een beweegproject in gedachten? Wil je eenvoudig beweegvriendelijke
ruimte crëeren? Heb je vragen over de groepsaankoop, de uitleendienst of
onze beweegtoestellen? 
 
Ruben helpt je verder! Je kan hem bereiken via mail
(ruben.vanassche@ipitup.be) of telefoon (0471 64 38 40). 
 

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

www.ipitup.be 
info@ipitup.be 

Benieuwd naar de rest van het IPitup-team?

mailto:Ruben.vanassche@ipitup.be
http://www.ipitup.be/
mailto:info@ipitup.be
https://www.ipitup.be/nl/team


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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