Mogelijk dagprogramma
Start- & eindpunt Kerkrade
BEZOEK JE WEEKEND AT WAR MET HET OPENBAAR VERVOER?
STAP UIT BIJ ARRIVA, STAP IN KERKRADE OP DE HISTORISCHE
TREIN NAAR SIMPELVELD!
10:05 Historische dieseltrein van Kerkrade ZLSM naar Simpelveld
De historische trein richting Simpelveld vertrekt vanaf Station ZLSM. Dit is op loopafstand
van station Kerkrade Centrum (kruising Hambosweg en Stationsstraat).
Let op: Op 13 en 14 juli vinden er werkzaamheden aan het spoor plaats tussen Sittard en
Maastricht. Indien je reist vanaf Sittard, Roermond en verder adviseren wij je in Sittard de
Arriva Stoptrein te nemen naar Kerkrade Centrum (vertrek Sittard: 18 minuten over het hele
uur en 48 minuten over het hele uur). In Kerkrade bereik je op loopafstand het ‘Kerkrade
ZLSM’-station.

10:25 Aankomst in Simpelveld
Neem de tijd om het emplacement te verkennen. Loop door de legerkampen van
Amerikaanse en Duitse zijde. Bekijk welke treinen er in oorlogsstijl over het emplacement
heen rijden!

11:30 Historische dieseltrein van Simpelveld naar Vetschau
Langs dit historische traject bevinden zich de Westwall en een bunker uit de Tweede
Wereldoorlog. Hoewel je op Duits grondgebied komt, is een paspoort niet noodzakelijk!
Vanaf 11.15 uur kun je instappen in de Railbus op spoor 3. Om 12.15 uur ben je weer terug
in Simpelveld. Neem de tijd om iets te eten en te drinken op het terrein!

13:30 Stoomtrein van Simpelveld naar Schin op Geul
Vanaf station Simpelveld vertrekt de stoomlocomotief uit 1910 met historische rijtuigen
naar Schin op Geul. Dit traject voert door het Limburgse Heuvelland. Prachtige
vergezichten, vanaf de 25 meter hoge spoordijk, wisselen zich af met diepe insnijdingen in
het landschap. Bekijk in Schin op Geul hoe de locomotief naar de andere kant van de trein
rijdt, gereed voor de terugreis naar Simpelveld. Je bent op tijd terug voor de Battle van
14.45 uur.

14:45 Battle op station Simpelveld TIP
Op station Simpelveld wordt vanaf 14.45 uur een veldslag uit de Tweede Wereldoorlog
nagespeeld. Vanaf het middenperron heb je het beste zicht op deze spectaculaire Battle.

15:35 Bekijk de EHBO-trein TIP
Tijdens de Battle zijn er enkele slachtoffers gevallen. Om de soldaten de juiste zorg te
kunnen bieden, kunnen zij terecht in één van de EHBO-wagens. Om 15.35 uur wordt deze
trein voortgebracht op spoor 3! Heb je de EHBO-trein gezien? Bekijk dan zeker nog even
het Officiersrijtuig verderop op spoor 3!

16:15 Rust uit met een drankje op het terras van Brasserie Perron 4
Vanaf station Simpelveld vertrekt de stoomtrein richting Schin op Geul. Dit traject voert
door het Limburgs Heuvelland. Prachtige vergezichten, vanaf de 25m hoge spoordijk,
wisselen zich af met diepe insnijdingen in het landschap. Rij door tot het eindpunt in Schin
op Geul (je passeert de stations Eys-Wittem en Wijlre-Gulpen)

17.30 Historische dieseltrein van Simpelveld naar Kerkrade ZLSM
Je wordt teruggebracht naar je opstapplaats. Bedankt voor uw bezoek aan Weekend at
War 2019, een goede thuisreis en graag tot ziens!

