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9 mei a.s.: opgeven voor KBO-reis
De comfortabele reisbus
van touringcarbedrijf Ghielen brengt ons op dinsdag
24 mei a.s. naar natuurgebied de Biesbosch. Na
een rondvaart met uitgebreide lunch aan boord,
wordt ’s middags een bezoek gebracht aan een
klompenmakerij. Zowel in het morgen- als het
middagprogramma is een koffiepauze opgenomen.

Bij deze Nieuwsbrief is het opgaveformulier gevoegd. Het volledige programma en andere informatie staan op het formulier.
Zin om mee te gaan? Kom dan op dinsdag 9
mei a.s. om 14.00 uur naar BMV De Vilgaard.
Neem het ingevulde formulier mee!

Reiscommissie KBO Velden

Stadswandeling door Venlo
Rolstoelgebruikers kunnen ook deelnemen aan deze
tocht. Fietsen kunnen in de directe omgeving gestald
worden.
Interesse?
Opgeven kan op woensdag- en donderdagmiddag 4 en 5 mei, van 14.30 uur-15.30 uur, in de
ontvangstruimte van de Rozenhof (graag contant betalen) of telefonisch bij mevr. Van Heesch:
077-4722203
stadsgids Paul Haanen
Paul Haanen, als Venlonaar en docent geschiedenis,
maar vooral als boeiend verteller en stadsgids, wijst
ons de weg door historisch Venlo. We starten bij het
museumcafé De Posterij, Keulsepoort 1 (het oude
postkantoor), voor een korte inleiding met een kop
koffie of thee. Dan wandelen we in een rustig tempo
zo’n 2 uur door Venlo waar we het mooiste en interessantste van de stad zullen zien. Het Römerhuis,
de Sint-Martinusbasiliek, de oude stadsmuur, het
Ald Weishoes, het Schinkemenke, de 'vermeende
Mikwe' en de Floddergats.... Het eindpunt is weer
bij De Posterij.
Er zijn twee wandelingen gepland: op dinsdag 10
en donderdag 12 mei, om 14.00 uur. De kosten
voor deze excursie zijn 5 euro p.p., inclusief een
kop koffie of thee. Indien gewenst kan er voor
vervoer worden gezorgd (bij opgave vermelden!).

het nieuwe Museum van Bommel van Dam in het
oude postkantoor
We wensen jullie veel wandelplezier!

Heerlijk tafelen in De Vilgaard

In februari jl. is in BMV De Vilgaard een restaurantservice gestart op donderdagavonden. Deze wordt
gerund door Resto VanHarte; een vrijwilligersorganisatie die zich erop toelegt om mensen op een
laagdrempelige manier bij elkaar te brengen door
samen te eten. Het bestuur van KBO Velden besloot
om zelf de proef op de som te nemen en kennis te
maken met dit nieuwe initiatief in eigen dorp. Zo
schoof het (bijna) voltallige bestuur op donderdag
31 maart jl. aan een keurig gedekte tafel voor 10
personen. Locatiemanager Hein van de Kroft van
VanHarte heette de aanwezigen welkom. Benieuwd
naar het menu werd alvast een stukje stokbrood
met kruidenboter genomen. Als eerste werd er
genoten van een heerlijke kippensoep. Daarna
volgde het hoofdgerecht, bestaande uit varkenshaas, aardappelkroketjes en een koolsalade, klaargemaakt met gekookt ei. Het dessert bestond uit
rijstmousse, vanille-ijs met slagroom en aardbeien.

Niet te versmaden dus. Intussen werd er gezellig
bijgepraat, terwijl buiten de sneeuw de groene
sportvelden van een witte deken voorzag. Voor de
bestuursleden was het leuk om elkaar op een andere manier te treffen, dan in de maandelijkse bestuursvergaderingen. Wat vonden we ervan? Daar
waren we het snel over eens: voor herhaling vatbaar! Daar zijn we niet de enigen in, want intussen
kan Resto VanHarte op de donderdagavond al een
aantal vaste bezoekers tot haar klanten rekenen.
Aanmelden voor deelname: telefonisch: 0900
9003030 of online: https://reserveren.restovanharte.nl/ Uiterlijk op donderdag 12.00 uur.
Inloop: vanaf 17.30 uur; aanvang diner om 18.00
uur. Afsluiting is rond 19.45 uur.
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Activiteiten mei 2022
MBVO
Volksdansen: elke maandag van 14.00 – 15.00 uur | BMV De Vilgaard
Country / Linedance: elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur | BMV De Vilgaard
Gymnastiek: elke donderdag 9.30 uur en 10.30 uur (2 groepen) | BMV De Vilgaard
Zitdansen: elke donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur | Rozenhof
Ontspannen & ontmoeten
Eettafel Rozenhof: elke dinsdag om 12.00 uur (voor de vaste deelnemers)
Kienen: woensdagen 4 en 18 mei om 14.00 uur | Rozenhof
Koersbal: elke vrijdag van 14.00 – 16.30 uur | BMV De Vilgaard
Nieuwsbrief KBO Velden | Magazine KBO-PCOB: woensdag 25 mei
Aanmelden dagreis per bus
Maandag 9 mei | 14.00 uur | BMV De Vilgaard
Stadswandeling Venlo
Keuze uit:
dinsdag 10 mei | 14.00 uur | café De Posterij, Keulsepoort 1 Venlo
donderdag 12 mei | 14.00 uur | café De Posterij, Keulsepoort 1 Venlo
Aanmelden: zie pagina 1
Dagreis per bus
Dinsdag 24 mei a.s. | instappen 8.30 uur | BMV De Vilgaard
Bestuur KBO Velden

MBVO: aantrekkelijk geprijsd!
Voor de MBVO-activiteiten vraagt KBO Velden een jaarlijkse contributie van € 120,- per deelnemer.
Gemiddeld worden er 40 lessen per jaar gegeven en daarmee komen de kosten per uur op € 3,- per
deelnemer. Of het nu om de gym, het volksdansen, country- en linedance gaat: de contributie is gelijk.
Het zijn immers vergelijkbare activiteiten, die allemaal tot doel hebben om op een gezonde en ontspannende manier te bewegen. De contributie is de bijdrage aan de kosten van de leidsters en het gebruik
van de ruimte. We doen ons best om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Maar wat is duur en wat
is goedkoop? Om op die vraag een antwoord te krijgen, hebben we de kosten voor deelname aan de
beweeg-activiteiten van andere aanbieders in de buurt op een rijtje gezet. Op basis van de beschikbare
informatie van een aantal aanbieders zijn de kosten omgerekend naar een tarief per les / bijeenkomst.
Dit levert onderstaand beeld op (de genoemde bedragen zijn bij benadering o.b.v. de beschikbare gegevens).
Locomotion Velden: € 8,25 per sportles
Vita Velden: € 8,60 voor 1 uur fysiofitness per week
Basic Fit, Nijmeegseweg Venlo: € 5,-voor 1 uur fitness
Rodan Vitaal, Noorderpoort Venlo: € 5,40 per uur sporten
Fit for Free Venlo: € 7,50- per keer onbeperkt sporten | live groepsles
Fitfocus te Blerick: € 10,20 per les
Sun Healthclub De Schaapskooi Venlo: € 7,- per week.
Bron: beschikbare informatie van aanbieders
Omgerekend variëren de kosten voor beweeg- en sportactiviteiten gemiddeld tussen ongeveer € 220,en € 400,- op jaarbasis. Natuurlijk kun je deze activiteiten niet zonder meer met elkaar vergelijken. Dat
is niet mogelijk en daar gaat het ook niet om. Zo werken de verschillende aanbieders als regel met fitnesstoestellen al dan niet in combinatie met groepslessen. Ook de begeleiding is niet overal dezelfde en
bovendien kan de tijdsduur verschillen. De prijs-/kwaliteitsverhouding bepaalt uiteindelijk de keuze voor
een bepaald aanbod of aanbieder: “wat krijg ik voor deze prijs en is het mij dat waard?” Een persoonlijke keuze dus. Kijkend naar wat je ervoor krijgt, kun je wel stellen dat onze MBVO-activiteiten aantrekkelijk zijn geprijsd. Voor de prijs hoef je het dus niet te laten om als KBO-lid in eigen dorp mee te doen
aan gezond en gezellig bewegen!
Bestuur KBO Velden
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Brief van “Frenske” van de Kwartelemerrt
Uit de “Kiëskop” 4e Jaargang nummer 5, van 1 - 15 Januari 1950

moeste trugbrenge en smorges om half veif stont
gans velde te keike of ze wat hadde truggebrach en
as je nu de mense hoord zein ze allemaal een hoop
kweit geworre maar niemant heef wat gebiets hoe
kan dat nou he jonges hebbe jullie meschien alles
meegenome en de boerre met een hoop kindere
kreige nu allemaal kinderbeislag en nu zegge ze dat
pompe piet en duif cuub woedend zein dat zei te
vroeg geboorre zein en hoves duur die lag zig doot
want die heef wel een stuk of vieftien blaagge en
die kreig nu meschien wel veiftig gulde in de week
en dan denk ik dat hoves duur nog wel weer jonk
zal wille worde en dat zeg joeppie van de koster ok
want die hat nou met de vakansie ut beste rapport
van de ganse klas en dat hadde jullie niet gedag he
jonges en ik ok niet maar ut is eerlik waar en o
jonges gans velde is weer prachtig versiert voor
kraane loedje en sjaak fleurre die sein nu ok trug
en morgenmiddag om 12 uur worre ze offisjeel
ontvange op de merretpuus op de merret en daar
wil ik ok bei zein en daarom ga ik nu maar weer
gauw naar bet met heel veel groette en een zalig
niejjaar ok van joeppie van de koster van jullie
eeeeeeenig liefhebbende “Frenske”

liefe jonges
als jullie nu naar velde terugkoomme
moette jullie heel braaf zein anders
kunne we jullie niet meer gebruike
want hier ken je niemant meer trug
want we hebbe hier missie gehat van 3 paatters en
de jonges zeide van kris kras en kruimeltje en 2
lieppe op blootte voette en één hat sokke aan maar
die hat ok beina geen haare op zein kop en daar
heef toon schoofs zig ok bei gebieg want die pasde
ut beste bei hem zei hei en mein vader is zondag
wel 4 keer naar de kerk gewees en toen werd hei
nog kwaat dat der geen heiligge familie was die hat
nog 5 keer wille gaan en de paatter heef zo mooj
gepreek teege de jeug van onder de 17 jaar en o
jonges ut was zo beestig schoon want hei sloeg met
de vuis op taffel en zei dat we niet te vroeg naar
een ander geslag mogte keike en dat vonde we tog
zo jammer want als de slager bei ons in de buurt
komp slagte gaan joeppie en ik alteid keike en dan
kreigge we heel dik de blaas van ut varke en nou
moge we daar niet meer naar gaan keike en toen
zei de paatter dat allemaal die in de evakwasie bij
een ander wat gebiets hadde dit zo gauw mogelik

F.V.

Zoek de vogels in dit verhaal!
In een Nieuwsbrief van de KBO Baarlo was onderstaand verhaal opgenomen. Totaal zijn er 34 vogels,
inclusief enkele dubbele, in de tekst verwerkt. Om u op weg te helpen zijn er alvast twee voor u, vetgedrukt en onderstreept, ingevuld. Kunt u ze allemaal vinden?
We maken een mooie wandeling door Baarlo!! We hebben in het begin al een mooie vaart erin. Lopen
door ’t Kempke, voor ons loopt zus van Jan, An, doet veel aan sport en wil altijd haantje de voorste zijn.
Komen bij kasteel d’Erp aan, hier heeft ene madam eeuwen gewoond. Ja, in haar geval kan ik me dat
wel voorstellen. We vallen ons bijna een buil, maar blijven wel paraat! Op het hek zit een nogal dikke
man; is het hek sterk genoeg, vroeg ik me af. Ik fluit het Wilhelmus en loop verder. Op het terras neem
ik een ananasijsje, lekker.
Er zit ’n rare man aan het ’t tafeltje naast me, hij staat op, steekt de handen in z’n broekzak en loopt als
een passagier over ’t terras en hij blijft maar sputteren. Wat verder zit iemand, ‘t is een echte luistervink,
’n kindje komt langs, huppelend op haar skippybal. Ze kan het nog niet zo goed, ze moet nog veel met
hem oefenen. Tegenover kraait het haantje al vrij vroeg. De post komt langs, heel vroeger ging dat per
duif. We komen langs de boomgaarden waar men ’n kwart elke morgen plukt. Buurman Jesper (werkt bij
de super) komt langs. Er is aan ’t fruit gevreten, dat kan Arie niet gedaan hebben. Komen langs wat
weide. Wist u dat ’n kleine koe koekalf heet? En mijn gesp, echt die zit lekker. We tobben ons verder over
de weg. Langs de weg mooie bermbloemen. Men heeft al een hele lijst er van.
Ik wandel hier in de zomer elke dag. Verderop komen we langs de camping, hier had Hans pech toen hij
struikelde in een donker kuiltje. Voor de tent is Piet aan het oefenen, z’n vrouw blijft wat wulps en braaf
luisteren. Hij is paukenist in een orkest. Hij vindt Jazz waanzinnige muziek. Op de terugweg zijn ze ergens
aan het verbouwen; er zitten op die kraan vogels heel leuk! Vogels!! Al is ’t nacht, egaal, ik ga kijken.
Zo, er is nog een datum voor mijn volgende wandeling!
Bron: Nieuwsbrief Ouderenvereniging/KBO Baarlo.

GvR
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Lage rugpijn: veel voorkomend en vaak pijnlijk fenomeen
Het kan u zomaar overkomen: ineens schiet het in
uw rug en kunt u door de stekende pijn niet eens
meer rechtop staan. In de volksmond wordt het 'spit'
genoemd, de medische term is 'lumbago'. Lage
rugpijn kan ook geleidelijk ontstaan. De pijn zit
ergens tussen de onderste ribben en de billen en
kan uitstralen in heupen en benen. Vooral bewegen
is pijnlijk, opstaan uit bed of gaan zitten kan een
hele opgave zijn. Acht van de tien volwassenen
krijgen er ooit mee te maken. Overbelasting van
rugspieren is de meest waarschijnlijke oorzaak. Je
kunt er zelf veel aan doen om lage rugpijn te voorkomen en om herstel te bevorderen.

penseren. Maar ook een zware schooltas kan op
termijn voor overbelasting zorgen. Zwangere
vrouwen kunnen door hun veranderde lichaamshouding last krijgen van rugpijn.
In beweging blijven
Lage rugpijn gaat bijna altijd vanzelf weer over.
Soms binnen enkele dagen, meestal binnen een
aantal weken, soms duurt het een paar maanden.
De spieren veel rust geven lijkt een logische oplossing. Maar dat werkt juist averechts, zeggen fysiotherapeuten. In beweging blijven is de beste manier
om van de pijn af te komen, bijvoorbeeld door regelmatig een stukje te lopen. Fietsen of zwemmen
is ook goed. Maar doe het rustig aan; uit onderzoek
van de Universiteit Maastricht blijkt dat sommige
mensen bij lage rugpijn zoveel gaan bewegen dat
ze hun geplaagde spieren juist weer overbelasten.
Lang zitten is niet goed, zeker niet op die comfortabele zachte stoel of bank. Een harde, rechte stoel
is beter, eventueel met een kussentje in de onderrug. Zet de autostoel rechtop. Til zo min mogelijk.
Vermijd bukken en draaiende bewegingen. Gebruik
bij voorkeur paracetamol als pijnstiller. Een warme
douche, kruik of warmtekompres helpt de spieren
te ontspannen.

Verkeerd belasten
Uit onderzoek blijkt dat lage rugpijn bijna altijd
voortkomt uit het verkeerd belasten van de onderste rugspieren. Dat kan te maken hebben met een
verkeerde zithouding, vooral in de auto of achter de
computer, maar ook door verkeerd tillen, een hoog
lichaamsgewicht of weinig beweging. Ook psychische spanning kan leiden tot het onbewust langdurig aanspannen van de rugspieren.

De kans op rugpijn kunt u verkleinen met een gezond
gewicht en een goede conditie. Behalve bewegen is
lichamelijke, maar ook geestelijke ontspanning
belangrijk. Zak door uw knieën als u iets moet optillen. Wie veel zit, heeft er baat bij rechtop te zitten,
regelmatig van zithouding te wisselen en zo nu en
dan een stukje te lopen. In sommige gevallen is het
verstandig een arts te bezoeken. Bijvoorbeeld als
de pijn ondraaglijk is of maar niet afneemt, als er
sprake is van tintelingen in de benen, bij controleproblemen over darmen of blaas, of van pijn die ver
uitstraalt in de benen.

De spieren in de onderrug hebben een belangrijke
functie voor een goede lichaamshouding, maar
helpen ook het gewicht te torsen van alles wat we
tillen en dragen. Die dubbelfunctie maakt de rugspieren kwetsbaar voor alles wat zwaar is, te lang
in één houding wordt verricht, of juist te plotseling
gebeurt. Dat geldt voor wie in de sportschool met
een stevige oefening zijn zittende beroep wil com-

Bronnen:
Blad PlusOnline
Universiteit Maastricht

Waar komt de ‘bok‘ in Bokbier vandaan?
gesproken, verkort 'Ainpöck' en ten slotte vroeg
men in het gewone spraakgebruik om 'Ein Bock'.
Met een bok heeft de naam dus niets te maken,
maar op etiketten wordt wel vaak een bok afgebeeld.
In Nederland kunnen we sinds 1982 Bokbier krijgen.
De marketingafdeling van Amstel zorgde er toen
voor dat het bier populair werd in Nederland. Het
donkere Bokbier is een seizoensbier dat je alleen
van oktober tot februari kunt krijgen.

Bokbier is waarschijnlijk naar de Duitse stad Einbeck
in Westfalen vernoemd. Daar brouwde men een
donker bier van lage gisting, dat vooral in Beieren
erg geliefd was. Wie in München en omstreken zo’n
bier bestelde, vroeg om ‘ein Einbecker’. "Einbecker
Bier" werd op z'n Beiers als 'Ainpöckisch Bier' uit-

Bron Quest
Ben Gelaudemans
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Uit de bestuursvergadering van 6 april 2022
Na drie jaar wordt er weer een gezamenlijk overleg
met de besturen van de KBO's van Arcen, Lomm en
Velden gepland. Dit overleg zal worden gehouden
op een woensdagmiddag in juni a.s. Lomm is deze
keer de organiserende partij en zal zorgen voor de
agenda en inventarisatie van agendapunten. Een
van de onderwerpen zal zijn het verkennen van de
mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten.

deelnemer. Gezamenlijk vervoer kan worden geregeld. Meer informatie op pagina 1 van deze Nieuwsbrief. Bij veel belangstelling is een derde stadswandeling op een andere datum mogelijk.
Op maandag 9 mei a.s. kan vanaf 14.00 uur worden
aangemeld voor deelname aan de KBO-reis op
dinsdag 24 mei a.s. Bij deze Nieuwsbrief is het
aanmeldingsformulier gevoegd. Ingevuld meenemen bij de aanmelding.

Op 10 en 12 mei worden stadswandelingen in het
centrum van Venlo gehouden. Aan de deelnemers
wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd. Daarnaast
betaalt KBO Velden een bijdrage van € 2,50 per

Bestuur KBO Velden

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 151
Bovenste rij van links naar rechts: pand met schuur
in Hasselt; pand in de Scholtisstraat.

3e Rij van links naar rechts: pand aan de Rijksweg;
pand aan de Veerweg tegenover veerpont.

2e Rij van links naar rechts: pand met hekwerk op
de hoek Schandeloseweg - Jan Verschurensingel;
pand aan de Veerweg.

Onderste rij van links naar rechts: pand met opstallen aan de Molendijk; pand aan de Oude Heerweg.
GvR

Rijksweg Velden (4)
Een poosje geleden kregen we een paar foto’s van
de werkzaamheden aan de Rijksweg tijdens de
laatste grote reconstructie in 1999 - 2000. Aanleiding voor deze bijdrage over de Rijksweg.

Meer grip op de Rijksweg
In het najaar van 1996 lanceert de toenmalige
Gemeente Arcen en Velden het ontwikkelingsplan
‘Velden Vitaal’. Het plan behelst drie hoofdlijnen:
het voorzien in seniorenhuisvesting, de reconstructie van de markt met nieuwe mogelijkheden voor
winkels en huisvesting en het aanpassen van de
Rijksweg. Op het moment dat dit plan gemaakt
wordt, splitst de Rijksweg het dorp als het ware in
twee delen: Velden-west en Velden-oost. Door het
minder belangrijk worden van de Rijksweg ligt er
een uitgelezen kans om oostelijk en westelijk Velden
in ruimtelijk opzicht meer met elkaar te verbinden.
“Op deze manier wordt het oostelijk deel van Velden
sterker bij het centrum betrokken”, zo vermeldt het
plan. De opzet is om het tracé tussen de kruising
met Kloosterstraat – Vilgert en de kruising met
Margrietstraat – Kraneveld opnieuw in te richten.
Het plan voorziet in twee rotondes: één ter plaatse
van Kloosterstraat/Vilgert en één ter plaatse van
Margrietstraat/Kraneveld, waar dan nog sprake is
van een traditioneel kruispunt met verkeerslichten.
Op de Rijksweg van en naar het dorp ontstaan op
werkdagen altijd stremmingen. Daardoor is de weg
een echte ‘barrière’ tussen west- en oost-Velden,
waar dagelijks zo’n 11.000 verkeersdeelnemers
passeren.

Vele jaren is de Rijksweg de hoofdverkeersader in
de noord-zuidverbinding tussen Nijmegen en Venlo
geweest. Het is een van de oudere doorgaande
wegen in Nederland, aangelegd naar de ideeën van
Napoleon. Hij wilde goede verbindingen in plaats
van de bestaande kleine, vaak kronkelige weggetjes
van plaats tot plaats. Zo ontstond een zo recht
mogelijke weg door of langs bestaande kernen en
vrijwel evenwijdig lopend aan Maas en de landsgrens
met Duitsland. Door deze goede verbinding lagen
nieuwe vervoersvormen binnen handbereik, zoals
de aanleg van de tramlijn en het gemotoriseerd
vervoer en het vrachtverkeer, die een snelle opkomst maakten. Dit betekende, dat er in de loop
van de tijd veel en vaak aan de weg is gesleuteld
om deze aan de eisen van de tijd aan te passen en
het toegenomen verkeer in goede banen te leiden.
Zwaar vrachtverkeer denderde voortdurend door de
dorpen; de weg moest regelmatig van een nieuw
wegdek worden voorzien en ook de verkeersveiligheid eiste de nodige aanpassingen en verbeteringen. Na de voltooiing van het tracé Venlo – Nijmegen van de A73 in 1996 verkiest het vrachtverkeer
de nieuwe verbinding boven de oude, vertrouwde
Rijksweg. Als in 2007 ook het zuidelijke deel van de
A73 Maasbracht – Venlo wordt opgeleverd, komt de
doorgaande functie van de Rijksweg vrijwel geheel
te vervallen. Desondanks is het nog altijd een
drukke weg, ook al is die vooral in gebruik voor
woon-werk- en bestemmingsverkeer.

Dit onderdeel van het plan is trouwens het eerste
dat van ‘Velden Vitaal’ wordt aangepakt. Het is tot
nu toe tevens de laatste grote reconstructie van de
Rijksweg. Dat is inmiddels al weer ruim twintig jaar
geleden: 1999 - 2000.
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Fotocollage: linksboven schets van de beoogde reconstructie Rijksweg uit het plan ‘Velden Vitaal’ (1996).
Rechtsboven: bomen geveld, september 1999 en rechtsonder: werk in uitvoering. Linksonder: rotonde
Kraneveld.
Het werk begint in september 1999 met het rooien
van de dan bijna 70 jaar oude bomen. In de negen
maanden daarna wordt de ‘oude’ Rijksweg omgetoverd in een ‘groene boulevard’ met smallere rijstroken, veel groen en ruime fietspaden. Deze beoogde
‘groene long’ is het best zichtbaar als je vanaf de
rotonde Kraneveld in noordelijke richting rijdt. Veel
groen met bomen en vooral ruimte voor fietsers.
Naast smallere rijstroken is ook de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km. per uur. Deze verlaging
haalt ‘de vaart eruit’ en zorgt daarmee voor een veel
rustiger verkeersbeeld en een meer geleidelijke
toestroom naar en van het dorpscentrum. “Velden
is stiller geworden” is destijds de mening van de
aanwonenden. De beoogde rotonde bij de kruising
Rijksweg en Kloosterstraat / Vilgert heeft het niet
gehaald. Wel is het noordelijk daarvan gelegen
gedeelte van de Rijksweg tot aan de kruising Hasselt – Vilgert gerenoveerd.

Deze is opgesierd met een kunstwerk dat bestaat
uit negen kleurige eikenbladeren op flexibele stelen.
Een verwijzing naar het eikenblad, dat sinds 1460
het zegel van Velden siert. Het geheel is ontworpen
en gemaakt door Frank Heinemans. Die zondagmorgen trekken de genodigden met muzikale begeleiding van de Fanfare naar de rotonde, waar deputé
Mat Vestjens en burgemeester Léon Frissen de
vernieuwde Rijksweg open stellen voor het verkeer.
Helaas heeft een onverlaat in de nachtelijke uren
gemeend de rotonde via de kortste route te moeten
oversteken, waarbij het bloemenperk deels is veranderd in een militair oefenterrein en een paar eikenbladeren zijn gesneuveld. Het mag de pret niet
drukken. Nadat ook de gedenksteen vanwege de
vriendschapsband met de Duitse partnergemeente
Salzhemmendorf is onthuld, wordt er aansluitend
gedurende de hele middag feestgevierd op de Markt.
In de volgende jaren heeft de Rijksweg langs Lomm
en Arcen ook een facelift ondergaan, waarbij onder
andere de vierbaansweg ter hoogte van Arcen weer
is teruggebracht naar twee rijbanen.

De ‘groene boulevard’ is een feit
In juni 2000 is de opknapbeurt afgerond en is het
tijd voor de officiële ingebruikneming. Dat gebeurt
op zondag 25 juni 2000. Dagblad De Limburger
besteedt er met een groot artikel in de krant van
zaterdag 24 juni uitgebreid aandacht aan. De openingshandeling vindt plaats bij de nieuw aangelegde rotonde met de toepasselijke naam ‘Kraneveld’.
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