
Beste inwoners van Lomm,

Met ingang van maandag 18 januari 2021 
beschikt Lomm over een QR-code route.  
Op tien locaties hangt een QR-code bordje. 
Die QR-code kun je scannen met bijvoorbeeld 
een mobiele telefoon of iPad. Vervolgens kun 
je naar de filmpjes, foto’s en tekst kijken die 
via de QR-code zichtbaar worden.  
De app om QR-codes te scannen, is gratis  
te downloaden. Het kost dus niets. 

Iedere QR-code heeft een eigen verhaal. Wil je 
het totale verhaal zien of horen, dan dien je dus 
de volledige QR-code route af te leggen. Daarmee 
willen we de inwoners van Lomm ook inspireren 
om in beweging te komen en te blijven. Een 
gezonde leefstijl is zeker in de huidige tijd van 
groot belang.

Vanaf maandag 18 januari is via de QR-code 
route te zien hoe basisschool De Wegwijzer het 
afstandsonderwijs heeft georganiseerd en wat 
dat voor ouders thuis betekent. De inhoud van 
de QR-code verandert periodiek: wekelijks of 
tweewekelijks. Het loont zich dus om regelmatig 
het rondje te wandelen.

Met de QR-code route bereiken we twee doelen:
• We kunnen informatie van en over het dorp 

met alle inwoners delen. Zeker nu er geen 
bijeenkomsten mogelijk zijn, is dit een 
toegevoegde waarde

• We stimuleren inwoners om te gaan wandelen 
en zo gezonder te leven

De QR-code route is een initiatief van Dorpsraad 
Lomm, basisschool De Wegwijzer, Jeugdclub 
Sirene, in samenwerking met Venlo.fit. Venlo.fit 
is de naam van de campagne waarmee het team 
Sportontwikkeling van de gemeente Venlo de 

inwoners van Groot Venlo wil informeren over  
en enthousiasmeren voor een gezonde(re) leefstijl  
en een fitter en vitaler leven. Aan de campagne  
is ook een ambitie gekoppeld: Venlo wil in 
2025 de gezondste en actiefste gemeente van 
Nederland zijn.

Mocht je opmerkingen, wensen of ideeën hebben 
voor de QR-code route, dan kun je die mailen 
naar: info@dorpsraadlomm.nl 
We wensen jullie veel kijk- en wandelplezier met 
de QR-code route in ons mooie dorp.

Dorpsraad Lomm
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De QR-code route door Lomm  
is als volgt uitgestippeld:

 1. Start: basisschool De Wegwijzer (Kerkhoflaan)
 2. Gemeenschapshuis (Kapelstraat)
 3. Kerk (plein)
 4. Voetbalveld (Bosbergstraat)
 5. Visvijver (Diepstraat)
 6. Parkeerplaats strand Lomm (Haagbeek)
 7. Haagbeek rechts Rivierpark Lomm,  
  fietspad volgen tot Kapelstraat
 8. Rivierpark Lomm (Maaszicht)
 9. Speeltuin (Kerkhoflaan)
10 . Eindpunt: Sirene (Kampstraat)

Mede mogelijk gemaakt door Dorpsraad Lomm
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