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De Huidige Stand

Beste lezer,

Het laatste nummer van de Miljoenenlijn Expresse 

van 2022 ligt alweer voor ons. Een mijlpaal, niet 

alleen omdat dit de vijfde uitgave in één jaar is 

(want vanwege corona brachten we in 2020 en 

2021 maar 3 edities uit), maar vooral door het 

vele werk van onze schrijvers en de professionele 

ondersteuning van CMC Marketing waardoor de 

kwaliteit van dit blad gegroeid is en het aantal 

adverteerders en lezers steeds groter wordt. Dank 

aan u allen voor deze ondersteuning.

Het jaar 2022 nadert alweer zijn einde. Het is 

enorm snel gegaan en we kijken met trots terug 

op het grote aantal bezoekers, de mooie rijdagen 

en de vele zaken die we weer tot stand hebben 

gebracht. 

We zijn als bestuur enorm blij dat we de collega’s 

van de Hoogovens Stoom IJmuiden (HSIJ) hebben 

kunnen helpen en hun geste naar de Miljoe-

nenlijn. Want zoals u in de vorige uitgave heeft 

kunnen lezen zal vanaf de start van het volgend 

seizoen loc ‘Bonne’ op ons traject rijden en zal een 

aantal vrijwilligers van de HSIJ meedraaien als 

machinist, stoker of conducteur.

Een enorm woord van dank aan de collega’s van 

de Hoogovens Stoom IJmuiden, een samenwer-

king om trots op te zijn.

Samen met onze Zweedse stoomloc E2 1040 en 

vanaf volgende zomer onze Duitse 52 532 heb-

ben we nu eindelijk een stabiele situatie in onze 

rijvaardige vloot. Aan de 52 532 wordt enorm hard 

gewerkt en we kijken ernaar uit hem in 2023 in 

gebruik te nemen.

Als voorzitter had ik nooit gedacht om in mijn 

zittingsperiode onze kolen te gaan ‘hedgen’. 

Normaal gesproken kopen alleen luchtvaartmaat-

schappijen hun kerosine vooraf in en leggen dan 

de inkoopprijs vast. Door alle omstandigheden en 

ellende om ons heen hebben wij voor 2023 ook 

al de kolen ingekocht voor een vaste prijs, dus 

‘gehedged’. Dankzij de goede samenwerking met 

alle bij Historisch Railvervoer Nederland aangeslo-

ten museumspoorlijnen hebben we dit kunnen be-

reiken. Maar los daarvan betalen we nu toch bijna 

het drievoudige per ton ten opzichte van 2021. Een 

bizarre situatie die ons er wel toe dwingt kritisch 

naar de tarieven van de treinkaartjes en arrange-

menten te kijken.

Maar nu even weg van alle ellende. Als ik terug-

kijk naar waar we vorig jaar stonden ben ik blij 

dat we met de Kerst Expres kunnen gaan rijden. 

Eindelijk weer na twee jaar sfeer, winter en Kerst 

bij de Miljoenenlijn. Ik merk dat we er met z’n 

allen naar verlangen. 

Na de Sinterklaasritten zijn de vrijwilligers weer 

helemaal losgegaan om het station en de trein 

mooi te versieren, de horeca gaat zijn best doen en 

iedereen bij de Miljoenenlijn gaat ervan genieten.

In deze vreemde tijden wil ik graag afsluiten met 

iedereen te bedanken die in 2022 heeft meegehol-

pen om in alle facetten er een geslaagd seizoen 

van te maken. Het erfgoed van de Miljoenenlijn, 

de tomeloze inzet van vrijwilligers en het plezier 

van onze gasten moeten we vasthouden en koes-

teren.

U, beste lezer, wil ik heel fijne feestdagen toe-

wensen en een geweldige jaarwisseling namens 

alle vrijwilligers. Laten we hopen dat het licht van 

Kerstmis ons in 2023 weer tot elkaar brengt en dat 

er weer snel vrede is.

Onze vrijwilligers kunnen de wereld niet veran-

deren, maar wel een dag geluk brengen aan onze 

gasten. Laten we dat vasthouden en ik zie u graag 

tijdens onze kerstritten!

Michel Schellekens

Voorzitter Stichting ZLSM

3WWW.MILJOENENLIJN.NL



Klusochtend medewerkers Provincie Limburg

Op donderdagochtend 29 september jl. stonden er 39 ambtenaren van de Provincie Limburg (Cluster 

Organisatie en Informatie) klaar om bij de werkplaats en het station in Simpelveld de handen uit de 

mouwen te gaan steken. Een perfecte combinatie van een teamuitje met ‘vrijwilliger-voor-één-dag’.

Na het leggen van een goede bodem, uiteraard bestaande uit kof-

fie en vlaai, kregen de enthousiaste provincie-medewerkers eerst 

een korte uitleg over de Miljoenenlijn en haar museale functie. 

Daarna werd het team verdeeld over vijf werkgroepen die aan de 

slag gingen met het schoonmaken van de rijtuigen, het uitvoeren 

van snoeiwerkzaamheden op het emplacement, schilderwerk-

zaamheden bij de werkplaats, het schouwen (controleren) van het 

spoor en het opruimen/herinrichten van de expositieruimte in het 

stationsgebouw. 

Gedurende de ochtend werd er fanatiek en hard gewerkt. Menig-

een vond het dan ook zeer jammer dat rond 12.30 uur het eindsig-

naal klonk en er een einde aan de gezellige klusochtend kwam. 

De bus stond klaar om het gezelschap richting de middagactiviteit 

te brengen. Er bleek zeer veel werk verricht te zijn (naar tevreden-

heid van de aanwezige vrijwilligers van de Miljoenenlijn) en er 

werd zelfs door enkele deelnemers gevraagd of ze nog eens terug 

mochten komen. En dat mag uiteraard! •

Meer weten over het organiseren van een meewerkdag of –

dagdeel voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact 

met ons op via info@miljoenenlijn.nl en dan kijken we sa-

men naar de mogelijkheden. Uiteraard past een dergelijke 

activiteit perfect binnen het Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. 

LTM-brug Cartils in ere hersteld
Op 13 juli 2021 werd het zuiden van 

Limburg en de Euregio getroffen door 

hevige regenval en overstromingen. De 

voormalige tramdijk van de Limburg-

sche Tramweg Maatschappij bij Cartils 

– tussen Gulpen en Wijlre – viel ook ten 

prooi aan het hoogwater. Daarbij kwam 

wel een bijzonder stukje historie bloot te 

liggen: de landhoofden van een voorma-

lig bruggetje in de tramlijn richting het 

station van Wijlre waren na bijna 85 jaar 

weer zichtbaar. 

De eigenaar van het betreffende weiland 

heeft daarop samen met Stichting Het 

Limburgs Landschap besloten de brug in 

ere te herstellen. 

Het metselwerk aan de landhoofden is 

aangepakt en er is een nieuw brugdek 

geplaatst. Hiermee heeft de landeigenaar 

makkelijker toegang tot zijn weiland, 

wordt regenwater beter afgevoerd én is 

een stukje Limburgse spoorgeschiedenis 

opnieuw tastbaar geworden. •
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Krismes i Kirchroa, in het centrum en de wijken

Vanaf 10 tot en met 24 december 2022 is in het centrum en de wijken Krismes i Kirchroa met verschil-

lende kerstonderdelen en -activiteiten te beleven. Zo keert het succesvolle Huis van de Kerstman terug 

op de Markt; de Kerstman en zijn vrouw verwelkomen iedereen in Kerstpret@Kerkrade. Daarnaast 

verhuist het in de hele Euregio bekende ‘Kerstwereld Kerkrade’ naar het centrum.

INTOCHT VAN DE KERSTMAN

Krismes i Kirchroa trapt op zaterdag 10 

december 2022 af met de intocht van de 

Kerstman. Samen met zijn Kerstvrouw 

en Elfjes komt de Kerstman op station 

Kerkrade aan met de stoomtrein. Na een 

optocht door het centrum wordt de Kerst-

man op de Markt ontvangen.

KERSTWERELD KERKRADE

In de weekenden van 10/11 en 17/18 

december 2022 is Kerstwereld Kerkrade 

geopend. Duizenden bezoekers weten elk 

jaar de kerstmarkt en het bijbehorende 

cultuurprogramma te vinden. De hoofd-

moot van Kerstwereld Kerkrade is de 

kerstmarkt met vele stands, dit jaar voor 

het eerst op de Markt in het centrum. 

Daarnaast zijn er weer openluchtactivitei-

ten, zoals demonstraties, smeedwerk en 

oude ambachten. Optredens van muziek- 

en cultuurgezelschappen in de Lamber-

tuskerk vullen de programmering aan. 

De Miljoenenlijn sluit aan bij Kerstwereld 

Kerkrade met stoomtreinritten tussen 

Kerkrade en Simpelveld. Op het perron in 

Kerkrade worden demonstraties met een 

locomotief aangeboden met korte ritjes 

voor kinderen. 

Alle informatie voor Kerstwereld Kerkra-

de is terug te vinden via www.kerstwe-

reldkerkrade.nl. Verdere informatie over 

Krismes i Kirchroa is terug te vinden via 

www.beleefkerkrade.nl. •

Schenkingen: met graagte gekregen…

In de voorbije maanden heeft 

onze museumspoorlijn weer 

diverse mooie schenkingen 

gekregen.

Van Peter Verhoeven kregen 

wij een prachtige authentie-

ke staande klok, die we gaan 

gebruiken in een nieuwe 

museale ruimte. Voor diezelf-

de ruimte – waarover we later 

meer zullen vertellen – kregen 

we van vrijwilliger Herman 

Schik een bakelieten telefoon 

met draaischijf. 

Ook vrijwilliger Fred Felix 

had een schenking voor onze 

stichting: diverse oude spoor-

attributen, zoals een NS-kaart-

jesstempelaar en een sluitlicht 

voor op een goederenwagen.

Heb jij thuis nog foto’s, 

weetjes, materialen of ge-

reedschappen die ons mu-

seum goed kan gebruiken? 

Laat het ons weten en stuur 

een mailtje naar 

marketing@miljoenenlijn.nl.

We zijn deze keer in het bij-

zonder op zoek naar oude ko-

perkleurige kroonluchters, die 

we willen gebruiken in onze 

vergaderruimtes in station 

Simpelveld.
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PARALLELWEG 7 | 6321 BA WIJLRE
WWW.BIJNATHUISWIJLRE.NL | 043 3272147

SPECIAAL FOR KIDZ:

ONZE KIDZBAG
COMPLEET GEVULD!
(frites, snacks, saus, appelmoes, 

speelgoed, snoepgoed)

COMPLETE

MENU'S!
incl. frisdrank naar keuze, dagverse salade 

& luxe mou�e de�ert!

BIJNA THUIS

Adres

Sourethweg 5R

6422 PC Heerlen (NL)

Postadres

Postbus 6011

6401 SB Heerlen (NL)

T

E

W

+31 (0)45-5441747

info@steinbusch.com

www.steinbusch.com

Certificates   EN 1090-1   | EN ISO 3834-2  |  NEN EN ISO 9001  |  NEN EN 10204

Your partner for

Machining &

Welding

WIST JE DAT?

•  locomotief Bonne van de HSIJ (zie ook editie 127) al in 

januari 2023 naar Simpelveld komt?

• we binnenkort de rijdagen voor 2023 al bekend gaan 

maken? Houd onze website in de gaten!

• er dit jaar weer vele honderden meters kerstguirlandes 

en –lampjes van zolder gehaald zijn om de Kerst Expres 

te versieren?
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Geslaagd ArcheoFestival 

Sempervivetum MMXXII!

In het laatste weekend van augustus vond het ArcheoFestival Sempervivetum MMXXII in Bocholtz 

plaats, een driedaags festival met ‘levende archeologie’. 

Bezoekers werden meegenomen in de 

geschiedenis van de Romeinse Vallei. 

Door middel van een interactieve thea-

tervoorstelling maakten ze kennis met 

de verhalen áchter de vondsten van deze 

archeologische hotspot langs het spoor 

van de Miljoenenlijn.

Wethouder Hub Hodinius vertelt: “We 

hebben veel (meer dan 1300!) enthousias-

te bezoekers mogen ontvangen. Hun lo-

vende reacties en complimenten variëren 

van “leuk” tot “amusant”, “genoten van 

het begin tot het eind”, “zeker een aanra-

der” en “we werden op een heel creatieve, 

aangename wijze meegenomen op een 

tijdreis door onze omgeving”. Het doet 

ons als gemeente goed om te horen en 

te lezen dat het festival zo goed bevallen 

is. Daarom ben ik dan ook bijzonder 

verheugd om mee te delen dat dit festival 

een vervolg krijgt en wel in 2024. Noteer 

daarom alvast het derde weekend van 

juni 2024 in de agenda!

Meer informatie over het festival vind je op de website www.sempervivetum.com
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Sprookjesachtig arrangement bij de Miljoenenlijn

Kasteelwandeling Schin op Geul
Een gezellig uitje vol verwondering beleef je tijdens de Kasteelwandeling van de Miljoenenlijn. Je 

combineert een nostalgische rit door het Geuldal met een mooie wandeling van 5 kilometer langs 

de kastelen tussen Schin op Geul en Oud-Valkenburg. Als kers op de taart geniet je van je koffie met 

vlaai, een hartige lunch of allebei bij brasserie De Kleine Koning in Schin op Geul. Om je warm te laten 

lopen en lekker te maken, nemen we je alvast mee langs het erfgoed onderweg.

De dag begint al geheel in sfeer op het station van Simpelveld, 

bij de Miljoenenlijn. Het oude stationsgebouw zit vol verras-

singen. Achter een ouderwets loket wachten de lokettisten je 

op in vol ornaat. Bij een van hen wissel je je e-ticket om voor 

een treinkaartje en word je verder wegwijs gemaakt. In het 

stationsgebouw en op het perron is er genoeg te zien en te 

beleven. In de sfeervolle brasserie kun je terecht voor een kop 

koffie, maar houd de stationsklokken in de gaten. De stoom-

trein vertrekt precies volgens dienstregeling!

Zodra je een plekje hebt gevonden in een van de zachte, 

pluchen treinbanken en je je bagage hebt weggestopt in de 

netten, begint het avontuur. Een scherp fluitsignaal kondigt 

het vertrek aan en de stoomtreinrit dwars door het Geuldal 

begint. Nog voordat de trein goed op stoom is, toont zich het 

eerste kasteel aan de rechterkant. 
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KASTEEL GOEDENRAAD

In de 14e eeuw stond hier al een belangrijk huis, maar pas in 

1777 werd Kasteel Goedenraad gebouwd in Lodewijk XVI-stijl. 

Het is witgepleisterd met gele accenten en heeft een statige 

toren. Het is omringd door een prachtig landgoed met daar-

achter het bos. Het kasteel heeft een interessante link met 

de Miljoenenlijn, want het werd in 1921 gekocht door de heer 

Frowein. Hij was directeur van de Staatsmijnen in Limburg, 

die dezelfde Zuid-Limburgse steenkolen wonnen waarvoor de 

Miljoenenlijn ooit werd aangelegd.

De stoomtrein tuft verder langs Eys, een dorpje waarvan je de 

naam niet meer vergeet als je ziet dat de kerktoren precies 

op een omgekeerd ijshoorntje lijkt. Na Eys rijdt de stoomtrein 

richting zijn eerste halte bij station Eys-Wittem, waar een 

charmant stationsgebouwtje staat. Na een korte stop rijdt 

de trein door het natte natuurgebied de Piepert waar speci-

aal voor de Miljoenenlijn enkele mooie stenen tunnels zijn 

aangelegd. Het naderende Wijlre herbergt (en vanuit de trein: 

verbergt) het tweede kasteel aan de linkerkant.

KASTEEL WIJLRE

Wijlre is vooral bekend door bierbrouwerij Brand, maar net 

daarachter ligt Kasteel Wijlre. Het indrukwekkende herenhuis 

met speklagen (baksteen afgewisseld door mergel) stamt uit 

1652. In 1810 is een sierlijke tuin met grachtjes aangelegd 

rond het kasteel. In de jaren tachtig werd het kasteel gekocht 

door het echtpaar Eyck, dat kunst verzamelde. Zij lieten een 

paviljoen bouwen waar nu het Hedge House in is gevestigd, 

een museum voor moderne kunst.

In Wijlre krijgt de stoomtrein een tweede pauze bij station 

Wijlre-Gulpen, waarna de uitzichten steeds weidser worden 

richting het eindpunt van deze rit,  station Schin op Geul. Hier 

is het tijd voor het actieve deel van het arrangement, namelijk: 

de kasteelwandeling. Met een routebeschrijving ga je op pad 

met de Geul als leidraad. Dit riviertje vormde het prachtige 

landschap waar je doorheen loopt. Op de helft van de wande-

ling doet een bruggetje en een statige beukenlaan al vermoe-

den dat je in de buurt bent van het volgende kasteel.

Kasteel Goedenraad

Kasteel Wijlre
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KASTEEL SCHALOEN

Het meest sprookjesachtige kasteel van de wandeling (en 

misschien wel van heel Zuid-Limburg) is Kasteel Schaloen. 

Hoewel het al een verdedigingskasteel was rond 1200 en een 

‘lusthof’ in de 17e eeuw, kreeg het kasteel eind 19e eeuw zijn 

huidige neogotische uiterlijk door het werk van de beroemde 

architect Pierre Cuypers. Het kasteel is tegenwoordig in privé-

bezit, maar in de bijgebouwen is een brasserie gevestigd, net 

als enkele hotelkamers en vakantiewoningen. 

Rond het kasteel kun je 

gerust op ontdekkings-

tocht gaan. De kasteel-

tuinen zijn op bepaalde 

dagen opengesteld, 

net als de oude molen. 

Sta je op de brug? Kijk 

dan eens naar beneden 

of je de karpers kunt 

zien! Via een prachtige 

oprijlaan met lindebo-

men die naar elkaar 

toe groeien verlaat je 

Kasteel Schaloen, maar 

het volgende kasteel 

laat niet lang op zich 

wachten. Het vierde 

kasteel ligt vrij onopval-

lend in de velden tussen 

de grote weg en de Geul.

KASTEEL GENHOES

Toen dit kasteel ge-

bouwd werd, vond 

men dit meer een huis. 

Genhoes betekent namelijk ‘het huis’ en was waarschijnlijk 

het huis van de Ridders van Valkenburg. Later bouwden zij 

het beroemde kasteel van Valkenburg, waar nu alleen nog een 

ruïne van over is in het centrum van het Geulstadje. Aan de 

vierkante recht-toe-recht-aan architectuur zie je dat dit een 

oud kasteel is met weinig franje, maar wel goed te verdedi-

gen. De dubbele (!) gracht is zeker met dit doel aangelegd. De 

nabijgelegen Geul zorgt voor de toestroom van water in de 

grachten.

Kasteel Schaloen

Kasteel Genhoes



Ook dit kasteel is in privébezit, dus de wandeling gaat verder. 

Nog even langs de drukke weg en bij een wit wegkruis sla je 

de Veeweg in. Het aanlokkelijke Beverpad mag worden gene-

geerd, maar daarna brengt het Beemdenvoetpad je weer terug 

naar de Geul én naar Schin op Geul. Hier wacht de beloning, 

want op het gezellige Kerkplein bij Brasserie De Kleine Koning 

schuif je aan voor een welverdiende kop koffie. Daar komt een 

heerlijk stuk Limburgse vlaai bij, een hartig broodje of allebei. 

Met één oog op de klok komt er een eind aan het uitrusten en 

uitbuiken. Want de stoomtrein vertrekt namelijk weer richting 

startpunt Simpelveld. Zorg dat je op tijd bij het station bent! 

Niet alleen omdat je de trein niet wilt missen, maar ook omdat 

de bedrijvigheid rondom de stoomtrein voor vertrek leuk is 

om te bekijken. Zoek in de trein een plekje uit aan de andere 

kant dan dat je op de heenweg zat. Dan krijg je weer heel 

nieuwe uitzichten. Uiteindelijk stap je uit bij Station Simpel-

veld: verwonderd en voldaan! •

HET ARRANGEMENT 

KASTEELWANDELING SCHIN OP GEUL

Het arrangement Kasteelwandeling Schin op Geul is 

enkel online te boeken op rijdagen tussen 10 december 

2022 en 8 januari 2023 met uitzondering van 27 de-

cember. Kijk op www.miljoenenlijn.nl bij Arrangemen-

ten voor meer informatie.

Ook in het seizoen van 2023 zal dit arrangement te 

boeken zijn, maar de exacte informatie volgt later.

Tijdens de wandeling passeer je ook deze bijzonde calvariegroep met de passen-

de naam De Drie Beeldjes.

“Uiteindelijk stap je uit bij Station Simpelveld: 

verwonderd en voldaan!”
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Stationstraat 41-43, 6369 VH Simpelveld

Beleef Zuid-Limburg en ontdek 
Eigenheimer Bed & Breakfast!

Comfortabel en luxe overnachten op een unieke locatie in 

Simpelveld, met uitzicht op het station van de Miljoenenlijn.

Overnacht heerlijk en comfortabel bij Eigenheimer, de allernieuwste 

Bed & Breakfast van Simpelveld, gevestigd in een historisch pand 

en gelegen midden in het prachtige Limburgse heuvellandschap. 

Hét perfecte startpunt voor jouw vakantie!

www.bbeigenheimer.nl

Boek nu je verblijf!

+ 31 (0)6 188 939 20 info@bbeigenheimer.nl

weert

voerendaal machines voor buiten

intrak.nl
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Uit onze collectie: 

Loc 639-10, ‘Hippel’
Het is inmiddels al een oudje, onze Hippel met het serienummer 639-10. Dit jaar heeft deze 

krachtpatser de respectabele leeftijd van 65 jaar bereikt. Gelukkig gaat ze nog niet met pensioen. 

Voor de Miljoenenlijn is de Hippel niet alleen van museale waarde, maar is ze vooral achter de 

schermen nog goed inzetbaar.

De NS 600-serie, zoals het locomotieftype officieel heet, is van En-

gelse en Schotse makelij. Door de Tweede Wereldoorlog kwamen 

er enkele exemplaren vanuit het Britse War Department naar het 

vasteland. De Nederlandse Spoorwegen was onder de indruk en 

bestelde er een hele rits, waaronder onze loc 639. 

Ze zijn niet snel, de Hippels. Deze diesellocomotieven zijn wel 

supersterk en breed inzetbaar. Ze werden vooral voor rangeerwerk-

zaamheden gebruikt of om goederen mee te vervoeren. 

Ze komen niet zomaar aan die leuke bijnaam Hippel. Die komt 

voort uit het rijgedrag van de locomotief. Door de lange stangen 

10 april 1975 Waalhaven Zuid, Rotterdam

“65 jaar, maar nog niet 

met pensioen.”



facebook.com/brocante.ann

Stationstraat 17 - Simpelveld
rocante Ann

                 Brocante & Oud Hollands Snoepgoed

Chalets en safaritenten te huur | Ruime kampeerplaatsen | 

Restaurant aanwezig & buitenzwembad

Kerkveldweg 1 Landgraaf | Tel.: 045-5321747 | www.campingdewatertoren.nl 

Winterparadijs 
Zuid-Limburg

visitzuidlimburg.nl

#visitzuidlimburg

Wandel door het glooiende 

winter wonderlandschap, 

proef de kerstsfeer en beleef 

eindeloze binnenpret.

Er is zoveel te ontdekken in 

winterparadijs Zuid-Limburg! 

Wat kies jij?

visitzuidlimburg.nl/winterparadijs 

is jouw perfecte wegwijzer deze winter, 

bomvol tips die je niet wilt missen! 
⟶

Gun jezelf 

een magische 

winter!
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“Deze Hippel huppelt 

hopelijk nog een 

hele tijd door over 

de Miljoenenlijn. 

Onze gepassioneerde 

vrijwilligers 

en donateurs 

maken dit mogelijk.”

aan de zijkant zwenkt het geheel wat uit van links naar rechts. 

Met een beetje fantasie danst ze over het spoor en zo kreeg ze deze 

bijnaam.

Rond de laatste eeuwwisseling werden deze oersterke locs nog 

gebruikt door NS, daarna werden ze stuk voor stuk afgestoten. 

Rangeerlocomotief 639 werd op 26 augustus 2004 overgebracht 

van Heerlen naar de Miljoenenlijn. Hier gaan de rangeerwerk-

zaamheden door, maar doet ze ook dienst als calamiteitenloc. Dat 

betekent in geval van nood – bijvoorbeeld als een stoomlocomotief 

mocht uitvallen – dat de Hippel de rijdag nog kan redden. •

Hippel 639 in actie tijdens Weekend at War in Simpelveld

TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwjaar:  1957

Fabrikant:  Dick Kerr Works, Scotland

Aandrijving:  Dieselelektrisch (400 pk)

Type:   DE 600

Gewicht: 47 ton

Lengte:   9,07 m

Max. snelheid  30 km/u

Oorspronkelijke eigenaar:  Nederlandse Spoorwegen (NS)



Buurten bij de overburen: 
Brocante Ann
Schuin tegenover het station in Simpelveld ligt Brocante Ann, een klein winkeltje propvol pure nos-

talgie. Eigenaren Ernest en Tom vierden in november het 1-jarige bestaan van Brocante Ann, een nu 

al niet meer weg te denken aanwinst voor de Stationstraat. Stoomtreinreizigers maken steeds vaker 

de oversteek naar deze brocantewinkel, een leuke ontdekking die naadloos aansluit op de sfeer bij de 

Miljoenenlijn.

Brocante Ann is nu een jaar open en Tom en Ernest kijken tevre-

den terug. “Eigenlijk doen we dit al zo’n 10 tot 12 jaar, maar niet op 

deze schaal,” legt Ernest uit. “Wij hebben destijds dit pand gekocht 

en beneden een vakantiewoning gerealiseerd. Die hadden we al 

ingericht in een ouderwetse stijl en onze gasten vroegen geregeld 

of ze de woonaccessoires mochten kopen. Wij hebben dat steeds 

voor een vriendelijk prijsje gedaan en bedachten ons toen dat een 

uitbreiding met een brocanterie wel erg leuk zou zijn en ook goed 

zou passen in de straat.”

AANLOKKELIJK WINKELTJE

Mede door wat er allemaal in dit pand gebeurt, wordt de straat 

steeds leuker. Tom heeft in het linkerdeel van het pand al vanaf 

het begin zijn eigen kapperszaak, Tom’s bio Hairstyle. Beneden 

bevindt zich de vakantiewoning, Anno 1905. In het rechterdeel van 

het pand vind je Brocante Ann, maar wees niet bang dat je er per 

ongeluk langsloopt: de vele snuisterijen, bloemen en decoraties in 

de voortuin en op de stoep lokken je al naar binnen.

“Wees niet bang 

dat je er per ongeluk 

langsloopt”

Het verhaal van Brocante Ann is eigenlijk heel romantisch. Ernest 

werkte in Rotterdam en is voor zijn liefde Tom naar Simpelveld 

verhuisd. “Omdat ik niet meer zoveel in Rotterdam kon werken, 

zochten we een pand waarmee we onze inkomsten konden 

spreiden. Tom kon hier zijn eigen kapperszaak openen en beneden 
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richtten we de vakantiewoning in. Dat laatste heeft uiteindelijk 

dus tot Brocante Ann geleid.” En Ann, wie is dat nu eigenlijk? Dat 

is het plagerige koosnaampje van Tom voor Ernest. 

FRANS BROCANTE

Ernest en Tom delen nog meer liefde en wel voor Frankrijk. “Wij 

zijn echte francofielen. Zo eens in de twee maanden rijden we naar 

Frankrijk. Eerst waren deze reisjes vooral vakantie, nu kopen we 

hier de brocante in,” vertelt Ernest. Tom: “Voor de winkel selec-

teren we alleen echt mooie spullen. We hebben allerlei soorten 

email, aardewerk, vazen, potten, schalen, heiligenbeelden, blikken, 

kandelaars, fotolijstjes, noem maar op. De winkel is relatief klein, 

dus we moeten selectief zijn. Het liefst had ik qua oppervlakte een 

soort IKEA gehad. Die had ik ook nog wel gevuld gekregen.” 

“Voor de winkel 

selecteren we alleen 

echt mooie spullen”

Bij Brocante Ann vind je twee kamers en een buitenruimte bomvol 

brocante en landelijke woonaccessoires. “We vullen het assorti-

ment brocante aan met nieuwe spullen, maar dat is wel vaak van 

oud hout gemaakt. Hierdoor heeft het een geleefd karakter en past 

het toch bij de rest.” De tweede kamer waar je binnenloopt, is er 

een voor zoetekauwen. In een prachtige vitrine kies je uit heel veel 

verschillend Oud-Hollands snoep. Ook hier proberen Tom en Ernest 

iets bijzonders aan te bieden. “We kopen ouderwets snoepgoed in 

dat je niet overal meer krijgt. Het past ook helemaal in de sfeer van 

de Miljoenenlijn, waar we goed op willen aansluiten.”

Buiten dat ze elkaars buren zijn, is de verbondenheid van Ernest 

en Tom met de Miljoenenlijn groot. “De aanloop in de winkel deint 

wel mee op de dienstregeling, maar wij komen ook geregeld aan 

de overkant. In de stationshal staat een kast die wij mogen inrich-

ten met onze spullen, om bezoekers te laten weten dat we er zijn. 

De brasserie is trouwens dé plek waar we steevast ons weekend 

inluiden, vaak samen met de vrijwilligers van de Miljoenenlijn.” •

Brocante Ann, Stationstraat 17, 

is geopend op zaterdag en zondag 

van 11.00 tot 17.00 uur.
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Vier de winter in Zuid-Limburg 

Hier kun je winterwandelen, mountainbiken, lasergamen, karten óf… even helemaal niets. Ontdek de 

steden en dorpjes die gehuld zijn in kerstsfeer of geniet van een culinaire wandeling. Hoe jij de winter 

ook viert, je bent even helemaal weg in winterparadijs Zuid-Limburg. 



DE ONOVERTROFFEN KERSTSFEER IN KERSTSTAD 

VALKENBURG 

Beleef de boven- en ondergrondse betovering van 

Kerststad Valkenburg tot en met 8 januari 2023! Met 

(ondergrondse) kerstmarkten, kerstgrotten die het 

kerstverhaal vertellen, smakelijke kerstwandelingen, 

een spectaculaire kerstparade en heel veel sfeervolle 

kerstlichtjes, ervaar je in Valkenburg het onvervalste 

kerstgevoel! 

→ kerststadvalkenburg.nl 

CULINAIRE AMUSETOCHTEN 

Lekker happen en stappen doe je tijdens één van de 

amusetochten, bijvoorbeeld in Sittard of Valkenburg. 

Je volgt een mooie wandelroute, waar je onderweg bij 

verschillende horecagelegenheden een klein verwar-

mend hapje krijgt. 

→ visitzuidlimburg.nl/amusetochten 

SPROOKJESACHTIG WINTERWANDELEN

In de winter bloeit de maretak en de hulst, spot je 

reeën en is het extra stil in het bos: heerlijk! Stap in je 

wandelschoenen en ga er juist in de winter lekker op 

uit. Warm krijg je het vanzelf, eenmaal bovenop een 

van de heuvels als je diep onder de indruk bent van een 

winters vergezicht over het mooie Zuid-Limburg. 

→ visitzuidlimburg.nl/winterwandelingen 

EINDELOZE BINNENPRET

Buiten is het misschien wel nat en koud… en binnen is 

het super leuk! Kom skiën, bowlen, zwemmen, karten, 

film kijken, ontsnappen, ontdek een (kidsproof) muse-

um of ga zelfs ondergronds! In Zuid-Limburg is er altijd 

een leuke binnenactiviteit voor jong en oud. Wat kies jij? 

→ visitzuidlimburg.nl/indoor-activiteiten 

STADSWANDELING IN KERSTSFEER 

Ga op cultuurexpeditie in het hart van de stad en 

ontdek Heerlen, Sittard, Vaals, Valkenburg of Meerssen. 

De stadswandelingen nemen je mee door de stad en 

onderweg leer je de bijzondere verhalen kennen. Liever 

kerstsfeer proeven in de charmante Zuid-Limburgse 

dorpjes? Bekijk dan de kribkeswandelingen op 

visitzuidlimburg.nl/kribkes 

VOL ENERGIE HET NIEUWE JAAR IN

Besteed in de koude wintermaanden wat extra zorg 

en aandacht aan jezelf in een van de ontspannende 

wellness-centra. Kom heerlijk kuren, ga de sauna in of 

neem een massage: soms ben je er echt aan toe. Hou 

je van een fysieke uitdaging? Het landschap nodigt uit 

tot wandelen, fietsen, mountainbiken en meer! 

visitzuidlimburg.nl/winterparadijs 

is jouw perfecte wegwijzer tijdens 

de winter. Bomvol tips die je niet 

wilt missen!
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www.discoverymuseum.nl

Museumplein 2, Kerkrade

WOW!

Zo zag ik de aarde 

nog nooit!
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✂

Word ook donateur en steun ons!
Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) is de exploitant van de Miljoenenlijn. Het doel van de stichting is het behou-

den van het Limburgs cultureel spoorwegerfgoed. Om dit doel te bereiken en inkomsten te genereren rijden we op gezette tijden met 

ons stoom- en historische dieselmaterieel over de Miljoenenlijn tussen Schin op Geul en Kerkrade. Maar daarnaast is de stichting ook 

afhankelijk van donaties, sponsoring en subsidies: giften die onmisbaar zijn om als museumspoorlijn te kunnen overleven. 

DONATEUR WORDEN

Sluit jij je aan bij onze missie en wil je ons steunen? Al voor 20 euro per jaar ben je jeugddonateur en vanaf 50 euro donateur van Stich-

ting ZLSM. Zo houd je samen met onze 270 vrijwilligers het Limburgs spoorwegerfgoed in beweging.

Als dank voor je donatie ontvang je:

• Een donateurspas waarmee je het hele jaar op reguliere rijdagen vrij kunt meereizen met onze treinen!

• 4x per jaar ons magazine ‘Miljoenenlijn Expresse’ per post. Hierin lees je het laatste nieuws over de Miljoenenlijn en nemen we je 

regelmatig mee in de geschiedenis van onze bijzondere spoorlijn.

Vul onderstaand aanmeldformulier in en mail dit naar info@miljoenenlijn.nl of stuur het per post aan:

De Miljoenenlijn, Stationstraat 22, 6369 VJ Simpelveld.

DIRECT BIJDRAGEN 

Direct een gift overmaken kan natuurlijk ook. Maak je bijdrage over op NL59 ABNA 0448 2200 08 ten name van Stichting ZLSM o.v.v. 

‘nieuwe donateur’. Vermeld hierbij ook je adresgegevens.

ANBI-STICHTING

Stichting ZLSM is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder nummer 8024.43.850. Over 

alle schenkingen en erfenissen aan een ANBI-stichting, zijn geen schenkings- of successierechten verschuldigd. Schenkingen door een 

particulier of bedrijf zijn – onder bepaalde voorwaarden – fiscaal aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer infor-

matie over deze regels vind je op de site van de Belastingdienst. 
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EVENEMENTENKALENDER MILJOENENLIJN

2022

December  10 december t/m 8 januari  Kerst Expres

2023

April 9 april Pasen en eerste rijdag nieuwe seizoen

Juli 1 & 2 juli Weekend at War

Oktober 21 & 22 oktober NajaarsStoomdagen

November 26 november Sinterklaasritten

December  16 december t/m 7 januari  Kerst Expres

Uitgaves gemist?
De vorige edities van de Miljoenenlijn Expresse verschenen in juli 2022 en oktober 2022

Heb je deze gemist en wil je de uitgaves 126 en 127 toch nog lezen (dat kunnen wij ons heel 

goed voorstellen)?

Stuur dan je adresgegevens naar: marketing@miljoenenlijn.nl. Dan zenden we het betreffende 

magazine naar je toe (zolang de voorraad strekt).

EXPRESSE |
Miljoenenlijn

JULI 2022    N° 126

. . .

. . .

De allereerste rit met een onbemande locomotief

Op pad met vrijwilligsters Leny & Sophie

Een verdwenen vrouwenberoep bij het spoor: 

de overwegwachteres

NOG

EXPRESSE
|

Miljoenenlijn
OKTOBER 2022    N° 127

. . .

. . .

Stoomlocomotief Bonne in bruikleen

Jong geleerd, jong gedaan

Update revisie stoomloc 52 532
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direct tegenover het „Aachener Rathaus“

Uw speciaalzaak voor modeltreinen, 
modelauto‘s, RC-Autos, racebanen en 
modelbouw artikelen. Onze 750m² grote 
winkel biedt u een assortiment met meer 
dan 40.000 verschillende artikelen. Wij 
staan met persoonlijk advies voor u klaar!

Markt 9-15     52062 Aachen
Tel.: +49 (0) 241 33921
info@huenerbein.de     www.huenerbein.de

Openingstijden:
Maandag - Vrijdag : 10:00 - 18:30 h
Zaterdag : 10:00 - 17:00
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Het vernieuwde Nederlands 

Mijnmuseum belicht alle facetten 

van het kleurrijke mijnverleden.

De ondergrondse winning 

van steenkool zorgde boven-

gronds voor gouden tijden. 

Maak tijdens je bezoek aan het 

fonkelnieuwe museum in de 

binnenstad van Heerlen een 

nostalgische tijdreis naar de 

gloriejaren van de Mijnstreek.


