
Maandbrief Februari 
 

Liefste Kapoenen, 

Wij kregen onlangs een bericht via facebook gestuurd van een vreemd persoon, het ging als volgt:  

pprkrkrkrk… KAPOENEN EIJFdfse … ieiiiiie; WIJ WILLEN --).. ;prrrkrk LANDEN;;,::.@@-à JULLIE 

LOKAAL!!!!!!!!!. HHELP ONS AUB =µù$^p  OVER -ççç skrrpapa 

Na lang ontcijferen en vele berekeningen konden we er uit halen dat er iemand wil landen op ons 

lokaal. We weten echter niet wie of wat maar we kregen ook een foto doorgestuurd: 

 

Wij weten helemaal niet wat we ervan moeten denken maar zijn ervan overtuigd dat jullie ons hierbij 

kunnen helpen… 

De eerste kapoen die kan uitmaken wat deze foto zou willen zeggen krijgt een extra 4-uurtje! 

Zondag 3/02:  We krijgen bezoek!- vergadering 

Om onze gasten te ontvangen hebben we jullie hulp nodig een landingsstel te bouwen. Ook zou een 
ontvangst comité niet misplaatst zijn denken we. Laat hun bezoek aan de aarde eentje zijn uit de 
duizenden! 
 
De landing wordt geschat rond 14u op ons lokaal. Om 17u schikken onze gasten terug te trekken in 
hun ruimteschip. 
  

Zondag 10/02  

Donald Trump heeft ons een persoonlijke mail gestuurd, of eerder een HAAT-mail! Hij vertelde ons 

dat indien we onze vriendelijke aliens niet wegsturen of overleveren aan hem, ( om testen op uit te 

voeren in area 51) hij een muur zal bouwen rond ons lokaal, en dat WIJ ervoor moeten betalen!!! 

Dat kunnen we niet laten gebeuren dus moeten we hen verdedigen tegen het leger! 

Het offensief begint om 14u. We hopen de Amerikanen buiten te kegelen tegen 17u. 

 

 



Zondag 17/02: Ruimteschip vergadering! 

Deze vergadering bouwen we zelf een ruimteschip om onze buitenaardse vrienden en vriendinnetjes 

te bezoeken! We hebben al wat tips gekregen van onze goede vriend Elon Musk: 

 

Allen welkom vanaf 14u t.e.m. 17u  op ons lokaal, 

vergeet jullie ingenieursdiploma niet! 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 24/02: We gaan op bezoek!-vergadering 

De aliens hebben ons uitgenodigd op hun eigen planeet. Deze blijkt slechts 7miljoen lichteeuwen 

verwijderd van ons lokaal, wat een geluk!  

Neem jullie stapschoenen mee want het zou wel eens een stevige staptocht kunnen zijn! 

We vertrekken om 14u vanop ons lokaal en keren terug om 17u! 

 

 

Weekend: 15-17 maart 

Deze datum staat vast, verdere informatie volgt echter nog in de loop van de maand.  


