‘Beweeg mee met Lint-Wurmpie!’
- Lint-Wurmpie Run 2015 -
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De impact van de Lint-Wurmpie-Run 2014
Het evenement op Tweede Paasdag was in 2014 een daverend succes! De impact van LintWurmpie op de wijken was opnieuw weer verrassend groot te noemen. In 2012 en 2013 deden
er al 800 kinderen mee. Stichting GO4media is naar blijkt redelijk voorzichtig geweest met een
inschatting van 1000 deelnemende kinderen in 2014. De inschrijving was voortijdig gestopt
vanwege het max. aantal deelnemers. Een deelname van 1200/1300 deelnemers was ook
mogelijk geweest. De ouders deden op de 1,2km als COACH massaal mee, waardoor het
werkelijk aantal deelnemers 1500 was. Inclusief ouders, opa’s en oma’s en toeschouwers langs
het hele parcours, kwamen er er naar schatting 5000 mensen op de Lint-Wurmpie Run af. Voor
een 4e editie zal gekeken worden om het deelnemersaantal op te schroeven naar 1200
deelnemers.
De Lint-Wurmpie Run op Tweede Paasdag stond niet alleen op de 2014-agenda van menig
basisschoolkind. 'We ontkomen nu al eigenlijk niet meer aan de 4e editie, zoveel enthousiaste
reacties. “Tot volgend jaar!”, wordt er door deelnemers en vrijwilligers geroepen. Echt
hartverwarmend’, aldus projectleider Debbie Voortman-Peek.

Wat echter belangrijker is...
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Op een enkeling na komen ALLE deelnemers uit de wijken van Vleuten, De Meern en
Leidsche Rijn;
de doelgroep zoals afgegrensd in onze doelstellingen wordt goed bereikt;
de doelstellingen van het project Lint-Wurmpie (bevorderen gezonde leefstijl, beperken
van overgewicht, verminderen van wachtlijsten) komen onder de aandacht van een
max aantal mensen in de wijken;
alle scholen uit de wijken zijn bereikt;
er doen veel kinderen met buitenlandse namen (dus een andere etnische
achtergrond) mee;
de samenwerkende partijen komen uit de wijken of dicht in de buurt en dragen LintWurmpie een warm hart toe;
sportverenigingen en clubs presenteren zich graag tijdens de Lint-Wurmpie Run omdat
kinderen gewezen worden op (alternatief) sportaanbod;
het is een laagdrempelig feest van ‘beweging en beleving’ geworden, waarbij
maximaal gebruik is gemaakt van de aanwezige locatie en middelen, infrastructuur en
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samenwerkende partijen;
stedelijke organisaties zoals VSU (Vereniging Sport Utrecht) en Harten voor Sport
ondersteunen het evenement als 'wijkvoorbeeld voor Utrecht’;
meedoen was belangrijker dan winnen, de huldiging over de rode loper van iedere
deelnemer na de finish werd dan ook warm ontvangen;
mensen waren enthousiast en voelden zich welkom, dit was een belangrijke doelstelling
van het evenement;
de 60 vrijwilligers uit de wijken hebben hieraan bijgedragen, ook de verkeersregelaars
hebben zonder noemenswaardige incidenten honderden voorbijgangers omgeleid;
de veiligheid stond voorop, het evenement is volgens draaiboek keurig verlopen;
de pers, met ruimschootse aandacht in AD is maximaal bereikt, waarbij WSC VleutenDe Meern en wijkbureau Leidsche Rijn vaak zijn genoemd.

Financieel in 2015
Om de Lint-Wurmpie Run doorgang te laten vinden in 2015 is een bijdrage/sponsoring nodig
van diverse partijen. Te zoeken is naar een eventuele hoofdsponsor.
In 2014 waren de toeleveranciers erg toegeeflijk met kortingen, waardoor het evenement
duurder uit had kunnen vallen. De uren van de stichting zijn erg ruim overschreden (bijna 100
uur), dit moet gedeeltelijk gezien worden als een investering voor de aanloopkosten, maar
ook als risico. Dit zijn nl ook uren die noodzakelijk zijn voor een goede opzet en veilig verloop.
GO4media verwacht met dezelfde kleinschaligheid en laagdrempeligheid meer deelnemers
aan te kunnen.

Voorbeeldfunctie
Stichting GO4Media biedt de gemeente Utrecht een verbindend jeugd-evenement met een
sterke draagkracht op wijkniveau. Het evenement wordt ondersteund door het project LintWurmpie en sluit aan bij de wijkambitie voor de wijk Leidsche Rijn 2014-2018.
De Lint-Wurmpie Run mag hierin als voorbeeldfunctie gezien worden.

Het goede doel van de Lint-Wurmpie Run 2014 was Jantje Beton!

Enkele zinsnedes uit de Wijkambitie
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Voor de komende jaren is het belangrijk de geplande voorzieningen verder te
ontwikkelen en daar waar nodig activiteiten goed zichtbaar te maken;
voor wat betreft de scholen en sportvoorzieningen blijft het belangrijk om een goede
match te maken tussen de vraag die er is en het aanbod in de wijk;
een aandachtspunt in Leidsche Rijn is Leefstijl; er is een meer dan gemiddeld grote
groep bewoners die niet voldoen aan de norm op het gebied van bewegen en
gezonde voeding. 42% van de volwassenen heeft overgewicht (incl. obesitas) ten
opzichte van 39% Utrecht gemiddeld. In bepaalde buurten wijken deze percentages
significant af van het Utrechts- en het wijkgemiddelde. Zoals in Terwijde waar het
percentage volwassenen dat niet voldoet aan de beweegnorm 46% is ten opzichte
van 38% wijkbreed en 33% gemiddeld in de stad;
wachtlijsten sport (voetbal, tennis, hockey) vooral bij de jeugd op zaterdag (ochtend).
Beter benutten van bestaande capaciteit, uitbreiding van trainingstijden en
wedstrijdtijden en jeugdcompetitie op zondag;
aandacht voor gezonde voeding;
activiteiten door en met bewoners en scholieren;
activiteiten in de diverse parken.

Ouders liepen met hun kind mee als ‘coach’ bij de 1,2 km

Conclusies:
1. De Lint-Wurmpie Run was succesvol! Het onderschrijft de stichtingsdoelen (participatie/
meedoen).
2. Er is een continue verwachtingspatroon onder bewoners gecreëerd. De Run zal in 2015
met een soortgelijke begroting opgezet kunnen worden.
3. Het evenement kan meer deelnemers, opbrengsten en impact genereren.
4. De Lint-Wurmpie Run als groeiend evenement kan een voorbeeldfunctie zijn volgens
de wijkambitie.
5. Voor de voortgang en beperking van de kosten voor de jonge deelnemers zal de LintWurmpie Run afhankelijk blijven van een gemeentelijke bijdrage.

