14 september 2014
Thema: Op Reis

Open Monumentendag Simpelveld
Op zondag 14 september zal er in de gemeente Simpelveld weer een Open Monumentendag gehouden
worden. De organisatie hiervan ligt wederom in handen van de sectie Historische Panden van
Heemkundevereniging “De Bongard”. Open Monumentendag wordt dit jaar gehouden onder het landelijke
thema “Op Reis”. Gezien dit thema is het monumentale stationsgebouw van de ZLSM de locatie bij uitstek
voor dit evenement, temeer omdat 2014 is uitgeroepen tot jaar van het mobiele erfgoed. Op deze plek komen
deze twee thema’s perfect bij elkaar.
Ten eerste is er op en rondom het stationsemplacement een compleet intacte infrastructuur uit het
stoomtijdperk bewaard gebleven, die zeker het bekijken waard is. Ten tweede kunt u tijdens Open
Monumentendag 2014 met veelvoud aan opties van het “reizen-van-toen” kennis maken. Zo zijn er onder
meer oude rijtuigen, bussen, campers en brommers te bezichtigen. U kunt zelfs echt “op reis” gaan met een
heuse oldtimerbus met tekst en uitleg onderweg. Tevens kunt u een antieke patrouillewagen van de ANWBWegenwacht bekijken. Daarnaast zal de Koninklijke Marechaussee voor die dag haar oude brigade op het
station in de stijl van jaren dertig opnieuw inrichten. Enkele marechaussees in historische uniformen houden
toezicht. Station Simpelveld was een belangrijk Nederlands grensstation van Nederland, waar de
Marechaussee een belangrijke functie had.

Bij een reis hoort natuurlijk ook een ansichtkaart! Op deze dag zal de winnende ansichtkaart van de
schooljeugd gepresenteerd worden, die deze de afgelopen maanden heeft kunnen insturen (meer info op
www.miljoenenlijn.nl).
Op het station kunt u het daags daarvoor gepresenteerde Dagboek van een zuster uit Huize Loreto 26
augustus 1944 – 4 mei 1945 aanschaffen.
Het IVN Simpelveld-Bocholtz organiseert die dag een begeleide wandeling langs de Eyserbeek (route
Bocholtz-Simpelveld) en doet het station Simpelveld aan. Vertrek op de Markt van Simpelveld om 9:00 uur.
Tijdens Open monumentendag is het stationsemplacement gratis toegankelijk. U kunt ook een treinrit
maken, dit tegen gereduceerd tarief! Met de stoomtrein kunt u tot in Valkenburg rijden, alwaar het oudste
treinstation van Nederland ook te bezichtigen is. De dag wordt om elf uur geopend door wethouder Thijs
Gulpen. U bent van 11 tot 17 uur welkom bij de ZLSM.
Meer informatie over de Open Monumentendag vindt u op www.DeBongard.nl

