
Der Raatsne



Contact gemeekt met bui�
tenaardse wezelns Heb�
ben me ontvoerd Help aub 
kom snel

Bijlage 1: Laatste 
transmissie die we 
hebben doorgekre-
gen van de astronaut 
S. Van der Loocken. 
We vermoeden dat 
het gaat om een ge-
codeerd bericht in een 
nog onbekende taal. 
De derde afbeelding 
zou om een wormgat 
kunnen gaan

Beste ouders en leden,

Tijdens het weekend van 19 - 21 februari zullen we met alle takken van onze groep samen op de 
weekend gaan. In het gezelschap van enkele afgevaardigen van het WASA zullen we ons dan naar een 
afgelegen trainingslocatie begeven om ons daar voor te bereiden op de reddingsmissie van astronaut 
S. Van der Loocken. Zoals u reeds heeft kunnen lezen in de brief van het hoofd van de afdeling ruim-
tevaart belooft dit een gevaarlijk missie te worden. Maar we zijn er zeker van dat we deze samen tot  
een goed einde zullen kunnen brengen! Wij kunnen u enkel nog maar het noodzakelijke meedelen 
mits de rest nog topgeheim is.

Praktisch:

- Vertrek is voorzien op vrijdag 19 februari om
19u00 aan het station

- Aankomst terug aan het station is voorzien op 
zondag 21  februari omstreeks 13:00

- Aangezien ruimtereizen geld kost en de staat 
een aardige hap in onze ruimtevaartsubsidies 
heeft genomen dienen wij u te vragen uw aspi-
rant astronaut van 25 Euro te voorzien

- Omdat we slechts in het bezit zijn van 1 shut-
tle is het van uiterst belang dat iedereen van het 
beginmeegaat. Eenmaal door het wormgat is er 
geen weg terug en moet men dus blijven tot het 
einde.

Wat meenemen:

☐ Slaapzak
☐ Matje of veldbedje
☐ Pyjama
☐ Uniform
☐Sport- en spelkledij
☐ Wasgerief
☐ Tandenpoetsmateriaal
☐ Vrijetijds schoeisel
☐ Eventuele medicatie
☐ Keukenhanddoek
☐ Ruimtekleren
☐ Sfeer

Indien uw zoon moedig genoeg is om de missie aan te gaan gelieve dan een  
mailtje te sturen naar de respectievelijke takleiding. 

Een stevige linker en alavst bedankt voor uw heldenmoed,
De leidingsploeg


