Excursie Haller Willem
Op zaterdag 15 maart 2014 organiseert de VIEV voor haar leden een excursie naar de Haller
Willem. De Haller Willem is de bijnaam voor de spoorlijn Osnabrück–Brackwede, welke na
jarenlang buiten gebruik te zijn geweest in 2005 is gereactiveerd. De opening op 5 juni 2005
werd met talrijke feesten langs het traject gevierd en sindsdien rijdt de Haller Willem van
Bielefeld naar Osnabrück.
De dag zal er als volgt uitzien: we verzamelen rond 8.00 uur op station Nijmegen ter hoogte van spoor
35 en vertrekken dan met de Veolia trein van 8.11 naar Mook-Molenhoek, waarbij wij tijdens deze rit
goed zicht hebben op de spoorlijn Nijmegen – Kleef. In Mook-Molenhoek stappen wij uit, waar wij
een minuut stilstaan bij het genomen besluit van de stadsregio met mandaat van (o.a.) gemeente
Nijmegen en gemeente Groesbeek. Hierna stappen wij over in de auto en vertrekken wij naar
Brackwede waar wij na een rit van ongeveer 2 uur en 15 minuten aankomen.
Hier stappen wij op de Haller Willem (km 0,0) richting Osnabrück Hbf (km 52,9). Daar hebben wij
wat tijd om het station (hoogte 2 niveaus) en de binnenstad te bekijken om te genieten van een
culinaire versnapering waarna wij weer in de trein terug naar Brackwede reizen.
In Brackwede aangekomen
kunnen we beslissen om nog
een klein stukje door te
reizen met de trein naar
Bielefeld (onderdeel van de
hoofdlijn Hamm – Minden)
of om direct met de auto
terug te rijden. U wordt dan
in Nijmegen bij het station
afgezet.
De kosten voor deze dag
bedragen EUR 25,00 per
persoon (inclusief 1 drankje).
Consumpties / middageten
voor eigen rekening. Wij
verwachten aan het begin van
de avond weer in Nijmegen
aan te komen.
Heeft u interesse meld u zich
dan nu aan bij Maurice
Niesten via e-mail maurice@wolfskuil.com of per telefoon / sms op 06 – 22774356. Wij hopen u allen
te mogen begroeten op zaterdag 15 maart!

