UFO uit Minnesota ook in Nederland gesignaleerd (Update+video)
Dinsdag, 09 oktober 2018 10:32

Onlangs publiceerden wij een artikel waar op drie verschillende tijdstippen in de
Amerikaanse staat Minnesota een groot cirkelvormig object met talloze lichten werd
waargenomen door getuigen.
Het ziet er onmiskenbaar uit als een (buitenaards) ruimteschip en naar nu blijkt
is hetzelfde soort schip ook al eerder in Nederland gesignaleerd.

Update: 9 oktober 2018
In het originele artikel staat het verhaal beschreven van iemand die in Nederland in 1996 een
UFO heeft waargenomen die identiek is aan die onlangs door diverse mensen is gezien in de
Amerikaanse staat Minnesota.
Na zijn verhaal komen wij tot de conclusie dat het dan geen drone kon zijn omdat die er nog
niet waren in 1996. Dat is echter niet correct, want een lezer stuurt het volgende (dank!):
Even een kleine opmerking over een zinnetje in de laatste alinea van het UFO-artikel van
donderdag 4 oktober. Daarin staat dat het geen drone kan zijn omdat die tot 1996 niet
voorkwamen.
Ik woon in Papendrecht maar vrijwel niemand die hier woont weet dat Aviolanda hier
vroeger zat en het schijnt dat die in de jaren 50 de eerste Nederlandse drone hebben gemaakt
en gebruikt is door de Marine. Dit is wat
wikipedia
erover te zeggen heeft, de nederlandse wiki-versie bevat nauwelijks zinnige informatie.
Vaag verhaal maar er zaten (en zitten) een aantal onzuivere bedrijven en multinationals hier
waar de 35.000 schapen niks vanaf weten.
Tot zover de lezer. Als we wat verder zoeken, dan blijkt echter de drone zelfs nog veel ouder te
zijn en gaat eigenlijk al terug tot de Eerste Wereldoorlog.

Origineel artikel: 4 oktober 2018
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Nog even voor degenen die het originele artikel niet hebben gelezen:
Het gaat om drie onafhankelijke waarnemingen in de Amerikaanse staat Minnesota van een
behoorlijk groot cirkelvormig object dat er als volgt uit zag:
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