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Beste jongens en meisjes, 
Hier zijn we dan alweer met de keere gang gaan en maak er vierde LEGO krant. Een gezelig prachtig van mensen! 
umer om je ookin de vakantie We wachten weer vol spanning op ee 1e mcr. alie inzendingen, brieven. 
Erstaar weer soor iedereen war in._aplosingen deeën, vakantie: 
Nana hee neos van LEGO Kaarten of vat dan ook Her adres 
en oeh, wat zij daa weer ven de redaktie sta boven an de 
dingen hij! Verder vakant krant 
over Denemarken en LEGO: Allemaal en heel plezierige 
LAND met veel foro's. Een leuke __ vakantie toegewenst en tor de 

plaat als puzzel die door de___ krant van september! Graeijes. 
liefhebbers ook als kleurplaat mag e 
worden ingestuurd. 
‘ken steeds, dat heel veel meisjes © ju N 
onge het toch wel erg lek 
vinden om te kleuren of op een 
‘andere manier de tekeningeljes te 

Jeugdige filmsterren 
in LEGOLAND'® Sette 

Karst van der Meulen, de regis- __ Alsje de film ziet, moetje maar (ese 

nieuwe afdeling opgericht, speci- 
voor jullie: Voor iedercen, die 

iets wil vragen over LEGO of iets 
wil bestellen wat nietin de winkel 
te koop is. Die afdeling heet 
Konsumentenserviee. Daar zi 
mevrouw Wanda Oltés (e mag 
gewoon Wanda zeggen) en die 
beantwoordt jullie brieven. 

anje krijgt wat je besteld 
op de foro. 

olegast 
[je adres en schrijf 

liefst ook je leeftijd erbij Dat is 
handig. om te weten, zie je 



In de vakantie naar 

Legdland 
We heben julie inde vorige LEGO krant beloofd nog wat te vertellen 
‘over een vakantietrip naar LEGOLAND. Nu hebben we ook nog wat 
mooie foto's, onder andere van Hank Prinsen uit Giethoorn, die er al is 
geweest, Zo kunnen jullie alvast een beetje zien, hoeveel leuks julie te 

wachten staat in LEGOLAND. 
straatjes; grachtjes havens 
treinen, bruggen, kerken en 
kastelen te bewonderen. Het 
Deense Koninklijke Pals 
Amaliënborg is nagebouwd uit 
900000 LEGO steentjes In de 
koppen van de Amerikaanse 
presidenten ziten er maar liefst 
1 miljoen 500 duizend! 

Eerst wat algemene 
informatie 
LEGOLAND ligt in Billund op. Jutland, Denemarken. Het is per 
auto te bereiken via Noord- 
Duitsland, je hoeft dan niet met 
‘een boot. Vanaf Groningen ís het 
Ongeveer 570 Kilomeer 
Amsterdam ongeveer 750 kilo 
meter. 
De grensplaats in Jutland is 
Krusaa (dat spreek je uit als 
Kross), Daar moet jee 
paspoort laten zien of een 
voeristenkaart, Een zogenaamde 
“groene kaart” voor de auto is 
nie verst, wel mocter op de 
uto een NL bordje ziten. 
Je betaalt in Denemarken met 
Kronen, netals hier met guldens 
Die kronen zijn op het ogenblik 
‘ongeveer 44 cent waard. Het 
honderdste deel van een kroon is 
gen ore (spreek uit eure) 

KOPTER op tes 
in de lucht over 
LAND te ijken? Opvindend 
hoor, dat kan ikje verzekeren 
‘Ook is het erg spannend om in 
‘een kleine LEGO jeep een ite 
maken door het saf 
ali wilde dieren van LEGO 
‘steentjes zijn 
Nòg meer fijne dingen 
Het houdt iet op. In cowboy 
tand en indianendorp waan jee 
‘echt in het wilde westen. Op een 
‘open kampvuur ba je eeigen 
wig-wam broodjes en alsje dorst 
heb loop je even de saloon 
innen Je rijdt hoo 
overde prairie of je 
ezel In een opèn Koets 

LEGOLAND voor het 
hele gezin 
LEGOLAND is en geweldig 
pretpark, waar iedereen, groot of 
ein, ich amuseert. Je kumter 
ninslens ‘nele dag bezi zijn. 

van 's morgens 10 tot's avonds 
$ ur: En dan west ik zeker datje de volgende keer nog een hee- 
boel dingen ontdekt, di je nog niet bad gezien. Want LEGO- 
LAND verandert ook stesds en 
er komen regelmatig nieuwe 
Steaks bi. 
Allereerst zijn er natuurlijk de 
prachtige miniatuur modelen. Je 
Komt werkelijk ogen te kortom 
al ie secuur nagebouwde 

p (OD hera 

Hoe lijkt het je om in een LEGO, SN 

ck, waar 

IE 

rondrijden door cowboyland. 
Allemaal even gezellig En dan 
hebben we het nog niet gehad. 
‘over de gratis marionetten voor 
stelling, die ieder uur begint en 
over het poppenmuseum, vaar je 
gatis waar werkelijk 
gen unieke verzameling poppen te 
bezichtigen is! 
Nou ja, er moet tensloits ook nog 
iets voor jezelf te ontdekken 

Je ziet hierbij verschi 
‘bordjes, waarmee in Denemarken 
de richting naar de camping 
ejrplads) of de camping zelf 
wordt aangegeven In Billund is 
cen hele mooie 3-sterren camping 
en verder zijn erin heel Jutland. 
wel meer dan tweehonderd. De 
meeste daarvan liggen aan de 
kust, Aan de Noordzee is het erg 
leuk, bijvoorbeeld op de ela 
Roms en 
kust ie pings zijn. A: 
‘ook fijn kamperen en daar is het 
meestal wat warmer. Ook heeft 
de zee daar geen eb en vloed. In 
het midden van Je 

LEGOLAND is iedere dag 
‘geopend vanaf Ì mei toten met 
de laatste zondag in september. 

ans morgens 10 
ris een heel groot parkeer 

terrein bij LEGOLAND, gratis, 
em er zijn genoeg gelegenheden 

‘om 1e eten tussen de middag 

lar liggen ook. 
9, waarin je kunt 

Van srui kun je gemakkelijk 

krijgen alsje 
het Deens Verkeersbureau, 
Keizersgracht 518, 
Amsterdam 
Nu, we zij 
julle dez 
LAND terecht komen. 
In ieder geval, war je ook 
naartoe gaat, we wensen julle 
allemaal cen verschrikkelijk fijne 
en zonnige vakantie toe 

Eris maarcén 
LEGOLAND 
‘Er bestond im Duitsland in 
Sierksdorf aan de Oostzee 
‘ook een Klein Legoland; Dit is 
echter enige tjd geleden opge- 
heven en bestaat dus niet meer. 
Her enige LEGOLAND is 
LEGOLAND in Denemarken. 
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Een buiten ewone 
zelle verjaardag Hier enn de duidelijk komstig was en Plas van Kin de kema vangen alom bekende banket- zijn knikkers te mien. bakker uit de buurt Het was nog best moe sommige knikkers gingen hora merel een bend hoste hier precies langs en toen zette vlug n MGE ED) be ik, pats, mijn voet erop. weet je. 
kuil en rolden toch door. 
Kijk, daar ging er weer centje, 

naast. Van opwinding gaf 
1 Gat ‘Dan bent u toch heel vlug 

geweest met uw voel 

Fijn, zei Ber ik wasal aar hij begree; te. Ik aad ae oane voo week 
rollen. Hij dacht even na en zei _ pas Sen wat betekent dan 78?__ lk ben nog maar alleen. Maar gnd en enja 

Een het zo mooi weer isen 
ou, zet de meneer eigenlijk {oen dacht ik bij meel 

wel een beetje heel erg oud. zt 
Maar ik ben pas nèL 78, 

S5_hoorvandaag juist Krio heb ik toen gedaan. 
enorden Hij ide de deksel van het 

Bert de volgende ks zwieper van jewelstet Oei, vloog helemaal door de licht 
en stuiterde wel tien meter 
verder over het gras in de 

richting van een bankje 
bij het waer. O, dan bent u jarig. dons 

andaag, riep Bert we 
nthousiast. Hij stak zijn. Kijk, het is wel een groot 1 Inde winkel leek: 

ineens zó lekker, dat ik, 
) hand uiten zei: 

5 — Gefeliciteerd met uw ver- 
jaarday een hele grote heb genomen. 

S_De meneer schudde zijn hand _ Bert bekeek aandachtig de 
en zei ‘enorme slagroompunt, die — Dank je wel, dankje wel meneer Bernard hem voorhield 
Fijn, dab iemand me eli 
vandaag. Hoe heet je eigenlijk? — Ik heet Bertus, Pieter, Re ’ Een kee E Yi 2 ej 5 en ande meneer deg Tk À d n, zei il ‘en zei dan bezorgd: heel Bernard Sebastiaan van Omitertoeteeenbukpi 
Zanten, maar tegenwoordig. 
vegt iedereen “opa”. Nou 
dat doet er ook niet toe. 
Bertje had alweer iets om over 

van Krijgen, hé? Mijn mama 
zegt alijd da je erg moet 
oppassen met teveel taart eten. Bertje rende er achter 
Nu moest meneer Bernard aan, want hij wilde niet ma te denken. aen 

zijn knikker In el NASrZOU pe meneer lachte en ant = Mag ik “meneer Bernard” toch wel heel rg lachen. 
Wergebeafideursoverhet __ Woordde: tegen u zeggen, vroe hij 8 
ra Je bedoelt zeker, omdat ikal__ dan, zonder toestemming afte 

zouden? Noubas vain, gat vanden 
EN ook wel een beetje geluk, hoor, _ partijtje houden voor uw ver- TEE EN En want a werkelijke Fandag meneer bernard? maai het asian Gn 

Gokebeenilaet aleine taartje in tweeën en dan eten Speurend keek hij on we ieder de helt op. Dat @ Ae 9 Bte 
ook niet? Bere ogen begonnen te gli 
onee 

Joepie rep ij opgetogen. 
even mijn knikkers ophalen ooren dakom 
En zo zaten ze ven ater; 
Bertje en meneer Bernard, heel gezelig in bet sonneij en apen allebei verrakt val oen 
half taartje. 
Wel wel zuchtte meneer Bernard ik vier vandaag wel 

cen buitengewone veraardag, 
m'n jongen. Buitengewoon. 

Mam, zei Bertje een klein alte atec latin 
moeder dr eas cen buiten 
gewone verjaardag in het park. Heel leuk, gewoon buen. 

ar was die knikker | dan weet ik er iets op. Ga: 

Ien een oude meneer, die op. 
het bankje zat, lachte naar 
hem. 

Misschien heeft hij de knik- 
Ker gezien, dach Betje, zal ik 
het 
Die meneer zag er best aardig 
uiten Bertje waagde het er 

schoen, zei de meneer en hij 
tilde zijn ene voet op. Gom- 
melnikkie, daar lag de knikker 
in het ur te keek be- 
wonderend naar de oude 
meneer 

Hebt u hem tegengehouck 
— Ja, zei de meneer, hij kwam 



Techniek, 
bijna werkelijkheid 
Voor jongens en meisjes vanaf 
mm jaar of 9, komt er in 

programma Tet gebied vam achte techniek. 
Metnieuwe LEGO onderdelen 
an je zien en echt begrijpen wat techniek sen hoe het 

Technische 
bouwwedstrijd 
Voordat dit geweldige 
mieuwe LEGO in de winkel 
komt, willen we graag zien 
noe kinderen en ouderen deze 
modellen bouwen. 
Daarom zoeken wij 25 vrijwil 
gers van 10 jaar, die met hun. 
vader (of misschien wel tech 
nische moeder) willen deelnemen 
an een bouwfesst 
Er komen ook nog 25 technisch. 
schoolde mensen meebouwen. 

in een leuke technische omgevi 
ener is natuurlijk ook een. 
rondleiding bi. 
Wat de tjd betreft, denken we 
an 20 of 27 augustus. Alsje 
vader en ij mee willen doen. 

‘schrijf dn een briefje aan LEGO 
NEDERLAND BV, Legoiaan 1 
te Grootegast en zet daarin. 
tenminste de volgende dingen 
1 Je naam en adres. 
2) Je geboortedatum 
3 Waar je graag zou willen dat 

de wedstrijd gehouden wordt 

op cen militair vliegveld. of 
misschien weetje zel nog wel 
een leuke technische omse- 
ving. 

4) De handiekening van je vader 
als teken, dat hij mee wil 

Voor eind juni krijg je bericht als 
je tou de gelukkigen behoort, die 
mogen meewerken. Alsje op 30 
‘juni dus nog niets hebt gehoord, 
ja, helaas, dan de volgende keer 
beter. 
mn 

werkt Denk maar eens aan de 
motor van een auto en hoe cen 
helikopter werkt! Natuurlijk 
(past al het nieuwe ook weer bij 
de LEGO die je al hebt en je 
kunt je LEGO verzameling hier 
dus fijn bij gebruiken. 

en 
foto’s 
We zijn altijd erg gelukkig als we 
leuke brieven van jul 
soms met knappe 
bij of foto's van gem: 
werken. We krijgen er zoveel, dat 
(we lang niet alles kunnen plaat- 
‘sen in de LEGO kranten dat is 
wel jammer. 
Maar wel willen we ieder, die ons. 
schrijft, graag een antwoord stu 
ren. En kijk, dat kan natuurlijk 

it als julie vergeten om je naam 
n adres erbij te zetten. Vooral 

het adres wordt nog al cens ver 
geten, Dus jongens, denk daar- 
an alsje ons schijt. Over foto's 
wilde ik nog het volgende zeggen: 
Kleurenfoto's zijn heel moeilijk 
over te nemen in de krant. Ze 
moeten in zwartwit worden af: 
gedrukt en dan blijft er dikwijls 
weinig van het plaatje over: Stuur 
‘dus liever een goede scherpe. zwartwit foto voor de krant 
Overigens begrijpen we wel, dat 
je op een kleurenfoto het bouw- 
werk veel beter kunt bewonderen, 
maar wees dan niet teleurgesteld 
als het in de krant wat minder 
goed overkomt 

krijgen, 

Torens bouwen 
Geloof maar, dat eral htt wa 
vorens van LEGO steentjes zijn 
gebouwd! Nawurlijk door julie 
tuis, zomaar eigen verzinsels, 
maar ook nagebouwde modellen 
van bestaande torens, zoals in 
LEGOLAND bijvoorbeeld 
In Australië is er een familie 
geweest die op een nationale 
feestdag buiten een toren ging. 

Kleine cakejes. (Si Hageman 
Srijkeniee) 

geworden? 
Maar liefst 9 meter en 30 
‘centimeter hoog! Enorm hè? Ik, 

beantigdeden denk, dat ze wel op laders 
Beheroel anlverdcing, hebben moeten staan om de top. 
eme eesoemjj van me afte maken. 
aal papier ol atuminletie Maar jullie kunnen er ook wat 

Rasp deschilvan de itroen. Weerde oade hoeveelheden 
oem en vaker af. Demaat 
verdeling van de buk 
‘op hetpaije Doe de hoer de ker de 
geraspie citroenen de Seren ineen grote koen Roer vtm ales goed zacht. 

Di doe ein dente voer. 
pis Merlen vorm fe eens goe iaer ang bode met 
‘papier of ali boet ai zit alun heet mand de 
oven voorge aanpotokenen 
opstand Verstoten matig 
Det mu de vormpjes ophet Bakbik midden nde wen en laate ongeveer cen wr 
rustig aan. Vooral niette 

vans hoor. Op de foto hierboven 
iej cen toren di Vincent 
Keizer vit Hoog bouwd Hij telde ene 
ingen. ieder met een omloop en 

Bovenin zit een Kok, Vincent 
Schreef ons dat hij Lilo woor 
Krap gaan. Vine 
Hem midde zeke 
afgebroken, hé? 

eld oven Ken hoe het 
gaat vant dan zaken zein En word het nic lela zijn, kam jede js nog verderen bij. worde met wat grom. (Ook Kun jee mars door. 
‘midden sijde en eren api Jam tusen doen. En dan maar omllenq 

Oplossing LEGO 
puzzel doolhof 

Mensenkinderen, wat hebben 
julli je best weer ge 

Vieip, Was het erg moeilijk? 
enen lekker van Ari 
Olie de Viven n dan zijn hier weer de 

gelukkige prijswinnaars: 
Remko van den Berg uit 

Fie gemenen ao te 
Lende Johan Piek uit De Blesse (dat ligt in Friesland) 
Doc onder ia het plan on Erik Mijnsbergen uit Vlissingen Haaj gemengde ractie 6 
dee Ee Priscilla Tatipikulawan uit 
inge walen vor joren) Rotterdam. Een bere voro erover. Sente candle en va monadsoop. Vana edet het pls pre vol de maakt deep enn etek doe ereen valt in 

Iedereen had de weg goed gevon 
den door de doolhof 
Frits kwam bij de kip en Lieneke 
wam bij het hondje. 
Zû moest het zijn. 
dan nu maar weer vlug aande 

slag met de nieuwe puzzel en. 
veel geluk ermee 

tepakken en ernog oen ers (Harde op ezen 
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LEGO nieuws 55, mataurijk ook nog, watje zelf 
Kijk ns even, wat een schitterende dozen er weer bij _ |_ verzint Het nummer 
gekomen zijn! Voor de hele kleine peuters, voor de van de doos zonde 

beginnende LEGO bouwers en voor de specialisten onder Elos En 
jullie: Voor iedereen is er weer wat bi 

Met doos 163 kun je allerei leuke 
ansport wagons bouwen, die 
ter js lokomotief kunnen 

rijden. Hiermee kan je trein elke 
‘dag van de week 2 andere wagons. 
trekken. Ook een kraanwagon 
Kum je maken om die zwa 
op te haden, Echt cen aanw 
voor 31,95, 

Hoe vinden julie deze parman- 
tige cowboy-Legolandertjes op 
hun paard? Het zijn de Texas 
Rangers en ze zijn bij elkaar in 

1 hun veilige prairie station. Doos 
372 kost 27,30. 

ke 

Doos 217 heet “autopech” Je 
kunt er en reparatie-werkplaats 
van maken en een heleboel auto- 
tjes en natuurlijk ook een sleep 
auto om de stukke auto's op le 
halen. En bij de werkplaats hoort 
‘ook nog een Shell benzinestation. 
Erg veel bouwplezier voor. 
(3550. 

En ier is dan hét boor iam Ero on O, wateen mass brander 
ben Eeen di wagens kun je maken uit doos 

tanker bij en een helikopter, die 
het kontakt met het vasteland. len 
‘onderhoudt. re en draaibare 
Doomummer 373 prijs 5310 heer hoog KI n super-de-luse kado voor je dee verjaardag of alsje bent toege: hek laten tot de middelbare school! 

Een grote doos vol “ukkies”"en een straat waar ze allemaal 
Met een aft, hotel en het 

stadhuis. Daar kan je kleine 
‘broertje of zusje zich reuze mee 
amuseren. Nieuw zijn de boogse- nen en de deuren en likjes Ook de opschriften zjn 

| er nu voorhet 
| eerst, Voor peuters 
van IE oC3} 
jaar 
Doos 52,57. 

De gloednieuwe Ukkie-popjes in 
de dozen met grote peuterblok- 
ken zijn een succes. En politie. 
agenten zijn kindervrienden. Met deze poli 
kleintjes veel pret hebben. De politie zit met auto en huisje in doos $22, prijs 26,65. (14-3L jaar). 

Veilige grote blokken die later 
‘ook op gewoon LEGO passen, en. 
rolblokken en poppetjes. Kleine. 

hebben genoeg aan sim- 
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tekening LEGO: Hobb; LEGO puzzel 7" Ank 

Raar beest maa Eee 

van juli horen. welke dieren er dee 
en diehe Deens museum, kompleet met 

Mar, eris nogeen EXTRA prij Ale lt an 
| Deense museum weer verwerkt in 

een prachtige Engelse k 
draal 
Het is een oude gotische kerk, 
niet alleen van buiten, maar cok 

innen echt gotisch uitge 
pen en platen en 

di rare bot ook Leuren of op 
‘em andee manier moot maken En die extra prijs voorde jongen ofhet mekje die dar op 
de leuke of originele manier 
doet Wat moetje dus doen?” 
A Je val de oplos im ofje schrijf het op een Briefkaart ‘Seen briefje Jestuurt die ‘optonng: mêi naam, adr, 

SR let, voor august 1977 naarde Redaktie van de 
LEGO krant 

banken, ' orgel, erifstenen en 
raflomiben, muursehilderingen Nieandner dl ‘en lichtkronen. De ramen zijn zo. 

A gemaakt dat het net glascinlood B, AjsA hebt gedranmigje Inhet beet ziten de volgende 4 deren Denen edi 
Pee ook zo'n mooi geheimzinnig lening van he ee leuren 1 Naam eek zon mog dh 
oren en dat moeje iht. Wie wel eens in en oude 

Ares kerk of Kathedraal is geweest dank vaar aug aar heuse sd arn Ook weet wel wat ik bedoel mima enhidt 5 paas He hele bouwwerk iin wee 
pre ee| Leshid delen gemakt die it elkaar 

geschoven kunnen worden. Daar- 
door is het ook mogelijk om 
binnenin te werken en te kijken 
Mijnheer Hoogenboom maakt 
‘alles zoveel mogelijk van LEGO: KNUISEL  #orssetet 

waar de draadjes door moeten. dn aarts oet velo e 
HOEK en eener eiree eden 

‘em. Langer mag ook, als alle dra- bijvoorbeeld boetseert hij van Deze keer kregen we van Maarten Hobby lasts hij gebruikt kralen. den maar even lang zijn. Nu haal 
MNS je ieder uiteinde van iedere draad om bloemen te maken en mat 
ae met de maald door de punten op plex om de sitsboogjes uitte 
Nan heeft het zaligen. je plastic. Dus, te beginnen met N zagen. De grondplaat, waar de 
rade Kerk op sati 0x sn 
schrijf RS Vinden julie het nie geweld 
Watje nodig hebt Kaar: Aan de bovenkant zet je de kaap? We zijn benieuwd ve 

Mijnheer Hoogenboom de vol- Ln plastie zak of ander stuk, EN gende keer gaat bouwen! een stukje plakband. Dat verse: 
vigt tegelijk de rand, zodat deze 

5 Klote garen niel zo nel inscheuri Alja 
4 plakband draden hebt ed 
5 Tabor vier lasen 
8 Legendes of LEGO ep: ten B de vierkamie paral relie ijn dat er maar twee 

Neem nu het Legolanderijs en 
doe de lussen om zijn nek. Plak 
vlak achter het hoofdje de draden 
samen met een stukje plakband, 
zodat de lussen niet kunnen los! 
ten. Alsje een LEGO poppelje 

ik gebruikt, un je de lussen omm 4 hoofd doen, maar je kunt ze ook 
Leg het bord omgekeerd op het twee aan twee om de armpjes 
opengeknipte zakje of het stuk ___ draaien. Plak dan de draadjes 
plastic. Trek de omtrek van het____ weer tesamen met een stukje 
‘bord na meteen sf Kniphet___ plakband. 
plastie nw op de cirkelijn uit Je___ Goot nu het poppetje met de pa- hoef niet persé en rond opper-__ rachute als één pr 
vlak te nemen, een vierkant kan __ en kijk … daar k 
ook zaam naar benee 



Laura Jansen uit Indoornik 
schrijf 
“Als mijn vriendinnetjes komen. 
gaan wij meestal met de Lego. 
Spelen. Ik heb cen elektrische. 
trein. Pas geleden heb ik voor ‘mijn verjaardag nog een loko- 
motief gekregen en een paar wa 
gons. Ik ben voor cen politie- 
bureau aan het sparen.” 
waarom zou en rein alleen voor je 
(gen in. niewaar Je je Roan rendre Dotnive oat arc be dant voar hm riche. 

Bee ego Redi ET 
Ik vind de Legokrant erg leuk, ik 
hoop dat het zo door gaat. Ik heb 
een heleboel Lego, wel dri kis- 
ten vol, Ik maak schemerlampen 
en een hele hoge vuurtoren, wel 
85 em hoog en IS cm broed. Ik 
heb ook cen keer een reesauro ge- 
maakt met achtersam een pro. 
pellor, die was 40 em lang. L 
groeten van Henk Burghart te 
Zwoll 

a end aile kinderen dic meer rit ar ze moe en maken mcn wel Hijo terechte ebt cn eneldige fn 
aile Daag 

Beste Redaktie. 
Gerben wit Goes schreef een leuk 
gedicht over Lego in de vorige 
krant. Hij schreef erbij dat Lego. 
nooit stuk ging. Wel. heb toch 
iets dal suk gaat, namelijk de 
verkeersborden. Naar geen nood. 
ik heb er iets op gevonden. Als de 
poot van het bordje eraf g Kan je het vervangen door kle. Ik 
Hieb het zelf al geprobeerd en het 
lukte heel best: ze staan nog 
Verder succes met de krant. 
Groeten van Walter Koehorst 

M 
U Rösendaal jewel Geel gevonden. hoor Waer en hdmi vor je brief. 
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at bracht de 

Iemke Jeroen Smid uit Alkmaar 
stuurt ons tekeningen van cen zelf 
bedachte “bergwagen”, Hij 
Ik ben lemke en ik ben 7 jaar. 
Ik speel eraag met Lego en nu. 
denken voor de andere kinder 
Hopenlijk is er nog geen bergwa- 
gen en ik hoop dat u dit ook leuk 
vind” 
ate enke var kap geschreven ene teken van jat We Kamen nie plane afbeelden, mar drdar de eeste LEGO bover za od mel Ki en zen he ze jar and mas a 

baie Groei 

allo alemaal! DD kwou vragen orale de Legotrein miet vat schr Kumnen mamake zo tooien Spaen, elektrische asch lan- arms en etn de trein Al 
het dan donker maakt jk het veel mooier. 3 Kunrengalie iet meer de natu doen, als tamme boompjes besin van Lego Cd iespeegraag met Lego ef voor al metde ei. Ie hed zel ok al 

ik nog zeggen dat ik de 
ween erg goeie krant 

vind. Tjuus 
Brigitte Overmaat it Aalten, 
Aer een meisje da gra mer ‘achet spel en me ee Kau 
Ja dames Kanan ook et erich aande Heten, waar af vin” Redan voor je konplinent aan de rand en tre 
wlgende) 

“Ik ben Martin van der Ve 
Hier is mijn oplossing var 
LEGO puzzel, Nu ik oel 
schrijven ben, heeft u misschien 
nog wat informatie over LEGO, 
stad en andere Folders, want wij 
willen er gens naar toe. Tot ziens 
maar weer, de groeten van 
Martin v/d Veer: Dag” 
NM Mein olie dez Arm gee 
wedde hee wa ore LEGOLAND Pedenkn erase da Je da bede Braas od bi war je folers un ur 

Henk Schoonderwoerd 
Streefkerk 

4 

“Beste Lego Redaktie, Het is 
weer een fijne LEGO ramt. Mijn 
oudste broer en ik hebben een he 
le grote bok gemaakt, meteen stang van een meter Hij heet de 
Walrus ef hij Komt ui Bremen, 
De stang wordt gesteund door. 
drie andere stangen, En zit met 
drie touwen vast Hij is op drie 
grote borden gebouwd. Wij ho 

hij in de LEGO krant 

Neu her atd dan, Hens Lek da 
edarroor ratchebr gebr. 

Willem van der Veeren Peterjan 
Haantjes uit Balk (Fr) sturen cen 
kleurenfoto van de schepen, die 
ze hebben gebouwd, maar de foto. 

‘onscherp dat we hem niet 
ven afdrukken. Jammer hè? 

schrijven. 
‘omen er ook weer nieuwe 

Lego boten, want we vinden doos 
310, 311 en 31220 mooi” 
We zalen ple con eheing pen Jorgen algen jaer omt er a ie don meteen hel mol pra Schip inde haal Ga er lant mar vaar 

( stbc de? ostpode: 
O jé, de postbode heeft ons weer ontzettend veel leuke dingen 

gebracht. Grappige brieven, mooie tekeningen, 
raadsels, mopjes, teveel om op te noemen. 

We kregen van Lue Rooijkkers 
uit Curacao een puzzeloplossing binnen en we vroegen hem toen. om ets te schrijven over zijn school enzo. Dit is zijn brief. “Mijn oma stuurde de Lego: krant, Ze dacht, dat ik het wel leuk zou vinden. Ik vind het erg. leuk, omdat ik zel nog al wa 

LEGO heb. Ik spoel bijna iedere dag met LEGO. 
Nu zal ik ets over mijn 
vertellen. Wij eren in het 
Nederlands. Wij hebben school 
van half acht tot balf'een. Van. 
half elf tot elf ur hebben wij 
pauze (speelkwartier). Wij heb 
ben maar vij uur school, omdat 
het hier ’s middags te war 4 gren Celcius In 
zitten veel halfblanke en zwarte 
kinderen. Onze school heeft ze- 
ven klassen, twee eerste klass Wij wonen al 34 jaar op Curactos In apel zijn we in Nederland op. vakantie geweest. Daar heb (ook LEGO gekocht. Curiao. 
heeft niet zo'n uitgebreide kol 
lektie als in Nederland: Meer 
weelik niet te vertellen. Daaaaag, 
Dag Lac bedekt hoor. 

chool 

Ik vind het goed dater ucen. 
Legokrant bestaat”, zeg 
Vreeken uit Amsterda, "Er 
‘staan veel dingen in die ik nog 
niet wist, Ik zag een ontwerp van 
een vliegdekschip, dit gaf mij 
idee om ook een ontwerp te ma 
Ken van deze oude (ram van een 
‘Amsterdams Iype: Dit heb ik zel 
van Lego gemaakt 
ter edere koer weer verband van, vat pale allemaal kamen wet LEGO, Scirend hoa 

ouderwebse vrm 
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[ezen op pav. 


