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Beste vrienden,

Chers amis,

De kogel is door de kerk en we hebben net een
huurcontract getekend voor de ‘Hangar’ in
Mechelen voor vrijdag 11 en zaterdag 12
november 2022 (van 0900 t.e.m. 1700 uur). Het
gaat om een Modul-HO-Rail bijeenkomst
achter gesloten deuren, toegankelijk voor
geïnteresseerde toekomstige deelnemers en
leden van deelnemende clubs/teams en pers).
Wij hopen op een deelname van verschillende
Febelrail-modelspoorclubs !
Individuele bezoekers zijn wel welkom, maar op
voorhand aanmelden via email
info@hetlocje.org. !

La décision est prise : nous venons de signer un
contrat de location du ‘Hangar’ à Malines et
cela du vendredi 11 au samedi 12 novembre
2022, de 9 à 17h00.
Et cela pour l’organisation d’une rencontre
privée de Modul-HO-Rail, accessible aux
participants et membres des clubs et équipes
intéressées ainsi que de la presse. Nous
souhaitons une participation des différentes
associations de modélisme ferroviaire
membres de Febelrail. Les visiteurs individuels
sont également les bienvenus avec une
inscription préalable par mail à
info@hetlocje.org

Bedoeling is dat een allegaartje van MHRmodules “aan elkaar gebreid worden”. Wij
hopen alvast op heel wat positieve antwoorden,
vergezeld van een baanplan met afmetingen
van de module(s).
Het oorspronkelijke MHR-systeem is
ondertussen behoorlijk aangepast en het rijden
op schema gaat in principe erg vlot, met weinig
computerproblemen.
De zaal is rond de 350 m2, de grootste die we al
gebruikt zullen hebben, dus er is plaats om een
stevige modulebaan neer te poten.
Wij nemen de kosten van de zaal voor onze
rekening maar een vrijwillige bijdrage is
natuurlijk steeds welkom ;-)
Aanmeldingen en Inlichtingen:
Jan Boen, Voorzitter Het Locje vzw
info@hetlocje.org
https://hetlocje.org/

L’intention est de mélanger des modules MHR
réunis entre eux. Nous attendons beaucoup de
réponses positives accompagnés du plan des
voies et des dimensions du (des) module(s).
Le système MHR d’origine a entretemps été un
peu modifié et la conduite en est
fondamentalement plus fluide avec peu de
problèmes informatiques.
Nous prenons en charge les coûts de la salle,
sachant qu’une contribution libre est
naturellement toujours la bienvenue ;-)

Inscriptions et renseignements,
Jan Boen, Président de l’asbl ‘Het Locje’
info@hetlocje.org
https://hetlocje.org/
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