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Lisett Meinen uit 
ee Sne 

Beste jongens en meisjes, 
Hoi, daar zijn we weer met de 
nieuwe krant. Enwe wensen jullie 
allemaal nogeen heel fijn en 
voorspoedig 1978. 
We hebben deze keer weer leuke 
nieuwtjes voor jullie. Op pagina 5 
vind je een heleboel mooie nieuwe 
doosjes voor ‚spaarpot prijsjes. 
Dat hadden we jullie al beloofd, 
nietwaar? Dat er wat goedkopere 
doosjes LEGO zouden komen. En 
nu zijn ze er dan ook. 
We hebben hard moeten nadenken 
om weer een nieuwe puzzel te 
verzinnen, maar het is gelukt. 
DUSS sd we verwachten weer 
zakken vol met oplossingen van 
jullie. 
Weet je wat we jammer vinden? 
Dat er toch nog zoveel LEGO 
kranten in de winkels blijven 
liggen, die nooit bij kinderen 
komen. Of pas veel te laat. Als 
jullie weten dat de LEGO krant er 
is, ga dan met broertjes en zusjes, 
vriendjes en vriendinnen die krant 
halen. Hoe eerder de winkelier ze 
kwijt is, hoe beter. Je hoeft er niet 
persé eerst een doosje LEGO voor 
te kopen. De kranten zijn gratis en 
je mag er zó eentje meenemen. 

En dan kunnen jullie ook 
allemaal op tijd de puzzeloplossing 
insturen. Want nu krijgen we heel 

dikwijls nog veel te laat inzendin- 
gen binnen. En.dat is jammer, hè? 

De volgendekrant ligt 20 mei voor 
je klaar. 

Wat vinden jullie trouwens van die 
enorme poster, die in de krant zit? 
Ook al weer met een fijne gratis 
wedstrijd! Fantastisch, of niet 
soms? 
Nou, dag allemaal. Tot de 
volgende keer en groetjes van 
Peter en van mij. 
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hebben samen de rails in elk 

gezet en hebben er een nage van 

Nu al aan 
vakantie denken? 
Je zou er vast al wel zin in 
krijgen, als je dit machtige 
vakantiehuisje ziet. Alles lijkt zo 
zonnig en zomers en die meneer 
ligt zo heerlijk lui in zijn ligstoel! 
Het aardige van dit huis is, dat je 
er van buiten èn van binnen mee 
kunt spelen, want je kunt het hele 
huis openklappen en dan vind je 
aan de binnenkant twee kamers. 
Dit vakantiehuis bouw je uit doos 
376 en de doos kost f 29,50. 
(Vanaf 20 maart). 

Hallo allemaal 
Ik ben een LEGOLANDERTJE. Zien jullie hoe nieuw ik ben gewor- 

den? Vind je dat niet fantastisch? 
Ik heb een gezichtje gekregen en armen en benen, die echt kunnen 
bewegen en handjes, die iets kunnen vasthouden. Je kunt nu nog véél 
echter met ons spelen. 
Een heleboel LEGOLANDERTJES zijn nu zo. Er komen er wel meer 
dan 20, in allerlei verschillende LEGOLAND doosjes (leuk als verjaar- 
dagskadootje). Misschien ga je ze wel verzamelen? Kijk maar ir. Gauw bij 
de LEGO nieuwtjes op pagina 5. 



ee Naärttmeen vorm een 

Hoe maken ze 
LEGO stenen? 

In de fabrieken van LEGO worden elke dag onge- 
veer tien miljoen LEGO stenen gemaakt. Dat is 
verschrikkelijk veel, dat kun je je wel voorstellen. 
Je begrijpt, dat die stenen niet allemaal met de hand 
worden gemaakt. Er zijn hele ingewikkelde machi- 
nes voor, om LEGO steentjes te maken en die heten 
spuit-giet-machines. 
De werking van die machines is 
als volgt. In de machine, in een 

soort trechter, worden plastic 
korrels van de juiste kleur 

TRECHTER 

MAL VERWARMING 

gedaan. Die worden dan zo heet 
gemaakt, dat ze smelten (225 

graden Celsius). Dat vloeibare 

plastic wordt onder een hele hoge 
druk, dus met erg veel kracht 

aan en zijn er in één keer een 

zeleboel LÉGO steentjes bij. Ze 
zitten dan nog vast aan dunne 

plastic verbindingsstukjes, maar 

die worden er direkt voorzichtig 

afgesneden. Kijk maar eens goed 

bij een van je LEGO stenen of je 
kunt zien waar dat „aanspuit- 

stukje” heeft gezeten. 

Dit prachtige model van een old- 

timer is gemaakt door Ed 
Hennekens, Queridolaan 38 in 
Groningen. Hij heeft het op ware 

grootte voor ons getekend en hij 

Je begrijpt wel, dat zo’n ‚„mal”’ deed er ook een komplete / 

heel nauwkeurig moet worden bouwtekening bij. Reusachtig 

gemaakt, omdat alle LEGO knap, hoor. 

stenen natuurlijk precies gelijk Jammer dat we niet genoeg 

moeten zijn, anders passen ze niet 

op elkaar. In de werkplaats waar 
de mallen worden gemaakt, zijn 

ze dan ook soms maanden met 

één zo’n mal bezig. Een ingewik- 
kelde mal kan wel 200.000 gulden 
kosten. 
In de spuit-giet afdeling van 

LEGO staan wel 185 machines, 

die per uur bijna 500.000 LEGO 
elementen maken. Genoeg voor 
zo’n 9000 dozen per uur. 
Vanzelfsprekend moeten al die 
LEGO stenen en steentjes, 

bouwplaten, wielen, assen en wat 

al niet, nog worden gesorteerd en 

zi 
kopdeyf 

de AED krant 2 

Ideeën- 
bus . 

+ 
Jeroen Benders, 11 jaar, uit Grolloo (Dr.) heeft een prima idee op papier 
gezet, waar jullie je waarschijnlijk ook wel mee kunnen amuseren. Hij 
schreef het volgende: 

„Hieronder een idee voor een 
LEGO-voetbalspel. 
Je hebt er voor nodig: 
a — een knikker 
b — twee keepers 
c_— twee doelen 
d — twee sticks en 
wat opvanghekken voor achter » 
het doel en voor de weerskanten 
van het veld. 
Het spel wordt volgens de 
officiële voetbalregels gespeeld. 
Alleen corners doen niet mee. Het 
gaat zó: 
ledere speler zet zijn: doel aan het 
voor- en achterstuk van het veld. 
Het veld kan een hardboardplaat 
zijn of eenrtafelblad. Je legt de 
knikker in het midden van het 
veld en een van de spelers telt tot 
drie. Na de derde tel begint het 
spel. Met je stick en met schijnbe- 
wegingen probeer je de vijandelij- 
ke verdediging weg te lokken. Als 
je een, kans ziet. knal ie de-hal, 

met de stick in het d 
niet zeker weet of het een 
doelpunt is, neem je een penalty. 

Je legt de bal op de penalty stip 

ruimte hebben om de bouwteke- 

ning in zijn geheel over te nemen. 

We doen er één bovenaanzicht 
bij, zodat jullie kunnen zien hoe 

de stoeltjes zitten. 

„E 
„E 

Pa es 

rails je 

B 

Strek Pan 

en je schiet. De andere speler mag 
bij een penalty zijn stick niet voor 
zijn doel houden. En hij mag ook 
niet met zijn hand de bal tegen- 
houden. Doet hij dit wel, dan is 
het een vrije trap vanaf de plek, 
waar hij deze overtreding beging. 
Wel, dit is het einde vän de brief. 
Onderaan de bladzijde staan d 
tekeningen van de Len 
hekken, stig} 

in 
se alm. 
overgenon®. Lijkt 

overigens dit spel ook niet erg op 
hockey? 

L COUPE 1909 

Je kunt een dichte kap bouwen, 
die vrijwel plat ligt, of een open 

kap, die overeind staat. Beide 

mogelijkheden zie je getekend in 
het model. 
En als je er nog iets over wilt 
weten, mag je Ed vast wel een 
briefje schrijven. 

verpakt. En daarna worden ze in 

vrachtwagens geladen en over de 
hele wereld verzonden. Zo komen d 

er elke dag meer dan tienduizend 
dozen in de Nederlandse speel- 
goedwinkels. Voor jou en je 

vriendjes. î 

Ld 



B 
an het voeteneind van 

Claartjes bed zaten haar vier 
ievelingspoppen. Geen baby- 
poppen met mooie kleertjes 
enzo, nee, het waren vier. 
grappige malle poppen en ze, 
hadden al even malle namen. 
De langste van het stel heette 
Lummeltje, Hij had cen geruite 
petop zijn kop, lang pluizig. 
haar en cen grote mond, die 

Dan was er 
Sproetnik, zo 
genoemd omdat hij een-gezicht 
vol sproeten had, en 
Babbelaar, die zulke dikke 

wangen huid dat het net leek of 
er aan iedere kant cen grote 
zuurbal in zijn mond zat. 

Tenslotte was er nog een 

meisjespop met een klein 
vissemondie, die daarom 
Gupje was genoemd. 
Claartje was dol op haar vier 
poppen en daarom zaten ze 
ook trouw iedere nacht op het 
voeteneinde van haar bed. 
„Oaaah”, gaapte Lummel, „ik 
moet eens even mijn benen 
strekken hoor”. En hup, daar 
wipte hij van het bed af 
„Oef, zei Gupie, „ja, daar heb 
je gelijk in. Best lekker om eens 
‘even te stappen”. En ook zij 
sprong van het bed af, streek 
haar jurk glad en wandelde de 
kamer in 
paar jurk Haden wanen vn 

kamer in. ; 
‘Toen konden Sproctnik en 
Babbelaar natuurlijk niet 

achterblijven. Ze rekten zich 
gens uit en lieten zich toen 

achter elkaar van het bed op 

de grond rollen. 5 
“Hé man, kijk toch uit” riep 
Babbelaar, die onder kwam le 
liggen en hij duwde nijdig 
Sproetnik van zich af. Deze 
zeilde een cindje over de grond 
‘en botste toen met zijn kop 

vegen de tafelpoot 
Au, au”, gilde hij en vloog 
Toen op Babbelaar af „Je moet 
gok niet aan me ziten! 
Waarom hou je je handen 

niet 

thuis 
Het zou op slaande ruzie zijn 

de UO krant 3 

de poppen 
aan het dansen 

Een (voor)lees verhaal! 

uitgedraaid als Gupje niet 
tussenbeide was gekomen. 
„Stil toch”, zei zé. „Domme 

Jongens, Straks wordt Claartje 
nog wakker en dan heb je de 

poppen aan het dansen” 

„Nou, dat is dan wel een beetje 

te laat, hoor”, lachte Claartje 

vanuit haar bed. „En zo te zien 

zijn de poppen al aan het 
‘dansen, Wat spoken jullie 
eigenlijk uit?” „Eh, nou, kijk 
hè”, zei Lümmel, die op. 
zijn lange benen kwam aan- 

slenteren, „zie je, we wilden 
gewoon even wat rondwande- 
len. Zo’n hele nacht op dat bed. 

van jou is ook niet ales. We 
doen dat wel gens vaker als jij 
slaapt en als de maan een 

beetje helder schijnt, zodat we 

wat kunnen 2 
„O, juist”, zei Claartje een 

beeje verbluft, „ik wist 
natuurlijk niet dat jullie dat 

konden. Maur ga je gang dan 
maar. Als jullie maar geen 
ruzie maken”, 
„Oké jongens”, zei Sproemnik. 
„laten we er maar een klein 
eeste van maken, nu Claartje 

ch wakker is. Gupje meid, ga 
eens ‘n lekker kopje thee 

zetten” 
„O ja? Waarom moetik dat 
nou weer doen?” 
„Nou, jij bent een meisje per 
slot van zaken. En thee zetten 

is meisjeswerk”. 
„Hela”, mengde Claartje zich 
in het gesprek, „ij houdter 
wel erg ouderwetse opvattin 
gen op na, Sproetnik. Het is 
tegenwoordig wel even zo, dat 
jongens net zo goed als meisjes 
moeten kunnen thee zetten en 

Mosten kunnen thee zetten ef 
ei bakken enzo”. 
„0 ja, ik bijvoorbeeld vind dat 
best leuk werk”, zei lange 

Lummel vanaf de vensterbank, 
‘waar hij het gordijn een beetje 
opzij had geschoven. „Ik zou 
Gok best willen leren om eten 
klaar te maken”. 
„Goed zo Lummel”,zei 
Claartje, „als ik weer eens in 

de keuken mag helpen 
van 

mam, dan zal ik} 

\ 

ik jou op de 
ganrecht zetten. Van kijken 
leer je ook een hoop” 
„Afgesproken Claar. En nu, 
‘Gupje, zullen we samen even 
thee gaan zetten, hè? En laten 
die twee heren daar maar met 
Claartjes trein gaan spelen, 

want dat vinden ze, denk ik, 
wèl echt jongenswerk” 
Claartje ag, gesteund op haar 
elleboog, te genieten in be 
„Moet je nou toch zien, die 
gekke poppen”, dacht ze. „Ik 
weet zeker, dat ik mu nóg meer 
van ze houd”. 
„Kijk uit Babbelaar”, riep ze 
Toen, „je vliegt de bocht uit 
met die trein als je zo hard 
gaat. En bovendien maak je 
fever awaat. Stako worde 
iedereen hier in huis nog. 
wakker”, Even later kreeg ze 
éen keurig kopie thee opge- 

diend in haar eigen 
theeservies. Lummel 
droeg het kopje en 

upie kwam met de 
suikerpot rond, 
„O Lummel”, 

„kom hier, dan, 
en 

PEEP Maar Lurmelje 
1 kreeg een Kleur ls 

vuur en mompelde: 

Geef Gup maar 

mij d'r bij”. 

een hoofd uls een 
boei. Maar ze klom gezellig bij 
Claartje onder de dekens en 
samen dronken ze hun thee, 
„Het spijt me, dat ik geen 
koekjes heb”, merkte Claartje 
op; „Ik zater in het vervolg 
rekening mee houden’ 
„Kom jongens”, zei Sproetnik 
ineens, „Claartje 
zei daarstraks. 

zei Claartje verrukt, 

krijg je cen zoen”. 

Nou, mij niet gezien 
hoor, als Uniet hoeft, 

een zoen en cen van 

En toen kreeg Gupje 

dat ze de poppen aan het 
dansen zag. Zullen we eens 
even laten zien wat we kun- 
nen 
‘En meteen zat hij met Claartjes 
speelgoedgitaar in zijn handen. 
en speelde er een lustig deuntje 
op los 
„O hemel”, dacht Claartje, 

Is dat maar goed gaat” 
Maar de poppen stonden al op 
de grond en swingden in het 
rond en klapten in hun handen 
en stampten met hun voeten en. 
hadden het grootse plezier. En 
‘dat allemaal midden in de 
nacht. Maar owee, daar raakte 
Babbelaar zo door het dolle, 
dat hij niet goed meer uitkeek 
wat hij deed. Hij maakte cen 
geweldige draai in het rond, 
kwam in volle vaart tegen de 
stoelen viel met stoelen al op 
de grond. 
Claartie schoot haar bed uit 
om de stoel weer overeind te 
zetten, maar jawel hoor, daar 
hoorde ze op de gang de deur 
van haar vader en moeders 
slaapkamer al opengaan. 
„Gauw”, siste ze tegen de 
poppen, „op het bed”, 
Deze wisten niet hoe snel ze 
weer op het bed moesten 

het lukte nog 
net, voordat de deur openging 
en vader het licht aanknipte. 
Claartje stond midden in de 
kamer met haar ogen le 
knipperen. 

„Voel je je niet lekker? En 
‘waar kwam dat lawaai van 

En toen wilde ik wat gaan 
drinkerven voen liep ik de stoel 
omver” 
\„Kom'” zei vader bezorgd: 
“drink dan maar gauw wal. 
Dan zalik je weer lekker 
onderstoppen” 
Toen Claartje weer knus in 

haar warme bed lag 
‘en vader het licht had 
uitgedraaid, 
mompelde ze nog 

Vachtjes welterusten” 
tegen haar poppen. 
Maar het was vader 

die antwoord gaf en zei: 
Slaap lekker, meisje” 

De poppen zeiden geen 
woord meer en Claartje heeft 
‘bok nooit meer meegemaakt, 
dat ze”s nachts aan het 
gansen gingen. Hòe ze zich 
oak voornam om nog eens 

wakker te worden. Maar toen 
ze” Lummel meenam naar de 

Keuken om te kijken hoe ze 
moeder hielp met koken, 

achte hij zó pienter 
naar haar, date 
zeker wist dat alles 

echt gebeurd was 



Prijswinnaars 

Nou meisjes en jongens, dàt viel 
ons behoorlijk mee, We hadden 
gedacht, dat het vinden van de. 
spreekwoorden in het plaatje wel 
wat moeilijkheden zou geven 
Maar nee, julle hebben het héél 
goed gedaan, Er waren maar erg. 
weinig fouten bij. Zuilen we de 
‘oplossing nog even geven? 
L De appel valt niet ver van de 
boom 

2. Hoge bomen vangen veel wind. 
3. Achter het net vissen. 
En de dieren 
‘een poes, een visje, konijntjes en. 
vogels. 
Dit zijn dan weer de prijswin- 
naars, die inmiddels een fijne 
doos LEGO hebben thuis 
gekregen: 
Janine Pintgers uit Wierden, 
Sjaar 

DE KRANT 
IN DE BUS 
Ook de volgende 
LEGO kranten van. 
dt jaar kunnen 
jullie weer bestellen 
Zodat je ze thuis 
‘gestuurd krijgt 

Grootegast 
Ook òp de envelop 
moeten natuurlijk 
voldoende post- 
zegels geplakt 
worden, 
Maar wil jeje krant 

hebben, In 
a ev ja 
en september bij de 
LEGO speelgoed 
winkelier, 

Pr me 
Puzzelbon 
LEGO is natuurlijk … 

Naam 
Straat 
Plaats 
Leeftijd. 

Draden eam > 
Hoe deja Wie vliegt er mee, naar 
Je vult de bestelbon. i ten DUIDELK LEGOLAND in Denemarken? 
en ook de admini: neben, Die doe Wi gt arme naa LEGOLANDIn eene ek van meen me Piristeren. Hennen Vind evenaren eten de ager scene FLS anton LEGOLAND en gevelin \ 
behe en wandelende eea À 
aelop en sau ze mer Er prachtige mider 
aan gelen: trale arch havens, Ao en kene a 8 
nen Nemas gvd van as Legoh Lace 

ter Dekker uit Avenhorn, 
(NH), 10 jaar 
Sven van den Heuvel uit Luzern. 
(Zwitserland), 6 jaar 
Erica Blaauw, 10 jaar, uit 
Naarden en 

LEGO puzzel invulwoord 
Een nieuwe puzzel, die jullie vast ___ ecn broertje of zusje of voor een. 
wel kunnen. Wie nog niet kan vriendje. k 
lezen wordt wel een beetje gehol- __ Die bon stuur je dan weer in cen. 

d ke envelop of geplakt op een 
Gert Burgwal, 11 jaar uit Baarn, |-e ziet hieronder een zinnetje briefkaart aan de 
Gefeliciteerd jullie en nu gaan we | staan. Maar dat zinnetje is nog. van de LEGO krant 
allemaal weer met Frisse moed___ | niet af. Er ontbreekt één woord dsweg 41 
opnieuw ons geluk beproeven, in dat woord kun je vinden 9751 GJ Haren Gn 

met behulp van de plaatjes. Je mag ook de hele bom over- 
5 ‘schrijven op een briefje of een. 

(Het beste kun je even opschrij kaart, Maar denk er dan wel om. 
ven, wat de 9 tekeningetjes De hie bon, Vergeet bijvoor 

beeld miet je leljd. Gesnopen 
allemaal ters van die woorden maak je 

het nieuwe woord, dat je moet 
invullen op de stippelijes. oja, nog iets: Op cen, 
Niet ul te moeilijk, hè? ‘briefkaart moet een postzegel van 
Als je het woord gevonden 40 cent op een open envelop. 
hebt, val je het in op de. 45 cent'en op een dichte envelop 
puzzelbon. We doenereen 55 cent! 

extra bon bij voor 

Verrek van Schiphol: 0830 uur 
In Cowboyland’ en ‘Indianendorp”___AankomstBilund + 0930 uur 
waan je jeecht in het Wilde Westen. “Terupop Schiphol + 18.30 var 
Ye kunt er zelf veel leuke dingen doen. 

‘Goud zoeken” ol bijde Indianen Prijsperpersaon _ + caf 225, 
broodjes bakken. ‘Geschatte benodigde hoeveelheid zak 
Je kuntook in een LEGO trein rj 
In LEGO bootjes varen 
“Teves om op le noemen. 

id per persoon: 25, (voor 

LEGO heeft kontakt meteen grote reis 
‘organisatie, die het plan heeft om een 
‘aantal dagtochten per vliegtuig naar 
LEGOLAND teorganiseren. Inde inlichtingen. 

bon 
Inlichtingen over dagje LEGOLAND) muut, “nne 
„ik heb belangstelling voor een dagtocht naar LEGOLAND. Koninginnedag pe 

Se 5 Se 

| dinsdag 2mei 
| woensdag Jmc, 
| donderdag 4mei Hemelvaartsdag 
1 

| 

” 
N I| widag  Smei bevrijdingsdag zaterdag Ome 

zondag Tmei (graag vale met baders) Stur mi vrijlijvend nadere inlichtingen. me 
| (imvutien. uicknippemen in oen als bril gefrankeerde envelop opsturen | zondag _ 14 mei Pinksteren. maar LEGO NEDERLAND BV, Legear 1, Grootegast | maandag 1S mei Pinksteren tom deemelop in deinkeriovenbeek VUEGREN) | Gimaag rome 



LEGO nieuws 
Nieuwe LEGOLANDERTJES

, nieuwer wat 

modelletjes en ook wat uitgebreidere 

Ben, nieuwe DUPLO voor de peuters, teveel om op goedkopere 

sommige doosjes 
maart. Dat 

rakgelddoosjes 

je u volgende modelletjes nu volgen sies 
gosten allemaal maar / 3-45, Dât 

et duur, hè? Er ziten veel 
ve steentjes in, spatborden, 

een politie 
Doosje 602, 'n Brandweer 
commandant mel zijn eigen. 
wagentje 
Doosje 608. Een Shell servi 
‘wagen met monteur. Deze zijn al 
in de winkel verkrijgbaar. En 
vanaf ongeveer 20 maart boven 
dien: 
Doosje 601: Een Shell benzine 
pomp met een pompbediende 
Dorje 603: Een bestelmotor 
‘met zijspan. 
Doosje 606: Een ziek 
verpleger en 
Debie cost Eem strautveger met 
tj handkar, °n bezem en een 
schop, die hij echt kan vasthou: 
Gen. Ook zit er nog cen boom in 
dit doos 
Leuke aanvullingen dus voor je 
LEGO stad. ur 345, 
Daar kun je gemakkelijk zelf 
voor sparen 

uto met 

Ook 
goedkoop 
eel doosjes die 
[4,95 kosten 
‘Ook niet zo du 
dus. En allemaal 
fijne dingen, die 
passen bij je 
brandweer of 
ziekenhuis ol 
politie of wegenbouw. 
Een brandwacht met een brand 
weervoertuig in doosje 620, 'n 
zandwagen met kantelbak en. 
verkeersbord in doosje 622 en een 
gerstehuip helikopter in doosje 
(626 zijn al in de winkel 
De rechercheur met de snelle 
achtervolgingsjeep (621) en een 
Rode Kruis jeep met verpleegster 
(623), komen hierin maart nog 
bij 

Nog meer moois 

Uitbreiding van je benzinestation. 
of je politie 
Een Shell kraanwagen met een. 
auto op sleep zit in doosje 642 en 
kost 7,45. Dit is ook de prijs 

s gok al heel gauw, dus bekijk het 

sllemaal maar eens op je gemak. 

van doosje 644, waarin een 
politiewagen zit en een agent me 
snell Û 
Ds MEIS 
met doosje 208, Daarin zit een 
moedertje met een. 
Kinderwagens en een schat f 1075. 
baby. Ze zijn gezellig aan de. In 
wandel. 

nog 
Het doosje kost 7115, 
Dan nog wat grotere dozen. In 
671 zit een Shell 
vankwagen met 
chauffeur, diede D 
‘slang bedient 

cao 

‘Ook iser nog een pech-onderweg 
(doos (673) met een rallyew 

LANDERTJES. Nieuwe natuur 
lijk. Deze laatste 2 dozen kosten. 

et komen er im deze serie 
we doosjes uit, 

Zoals grotere brandweer en 
Wegenbouwmodellen. Kijk ma 

gen. 
2 LEGO- LEUU- 

ens op de 
kleurige 
poster in deze 
krant 
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« ig” El zo'n winkeltje 

se 

ndelijk zijn ze er: de LEGO, 
straatplaten! 
Ja, dit is wel even iets bijzonders 
es, waar jullie vast al 

Echte straatplaten, waarop wegen 
zijn getekend en voetgangersov 
Sieekplaatsen. Op de gladde 
Straten kun je echt met je auto's 
rijden, maar er is ook een 
helehoel ruimte met nopjes, om. 
op te bouwen. 
De straatplaten zijn verkrijgbaar 
per 2 stuks en 7e kosten dan 
P9,35. In doos 300 zitten twee 
| gtiesprougen”, in doos 301 wee 
“bochten” en in doos 302 twee. 
Fechue stukken weg. Ze passen 
‘altjd allemaal aan elkaar, Deze 
platen komen in maart 1978 in de 
Winkels. Bof je als je dan jarig 
bent? 

(Ook in maart komt er nog cen 
EN fijne doos, waarin 

al cen straat: 
plaat zit, met cen 

inestation. 
uto, shop. 

cr wel, 

kunt kopen 
natuurlijk iaartrnpe 
benzinepompen 
en dan 

nog de bemanning van het 
benzinestalion. Ziet dat er niel 
gezellig uit? Het doosnummer is 
377 en hij kost 28,50. 

Voor de pèuters 
Een fijne aanvuldoos met basis 
blokken in 4 kleuren, prijs 1395 
‘en het nummer van de doas is 
528, Daar is al veel om gevraagd 

En dan iser ook een heel interes- 
sante doos met gewone blokken, 
boogblokken en dierenkopjes met 
‘ogen. Daarmee bouw je de gekste 
dieren. ledere peuter kan zich 
daarop uitleven: Deze doos 529 
kost 28,50. 



In Nederland héél 
wat LEGO 
monteurs 

- In de vorige krant vertelden we 
het grote nieuws, dat er voor 

‘kinderen van 9 jaar en ouder ook 

technische dozen van LEGO 

kwamen. En dat werd me een 

2) succes. Al weken voor Sinterklaas 
waren heel veel winkels al 

O uitverkocht 
En wat kregen we veel 
‘enthousiaste brieven. Reken 

r; dater in Nederland heel me 
wat fraaie helikopters, auto’s en 

Versier de neus en het masker traktors staan le pronken 
mombakkes maken Veda vert rstúftenje moet | telerter ook van hoe allerlei 

Kregen hoe knotsgekjeerbij | technische dingen werken. Zoals 
‘Tja, binnenkort is het weer ede versnellingsbakken enzo, En met 
‘carnaval, hè? Daarom gaan we Gop: ven motor erbij kun je ook heel 

mu zelf een carnavalsmasker, de ogen in. Alsje ze in het begin veel dingen echt laten werken 
oftewel een „mombakkes”, niet te groot maakt, kun je ze Alleen … de helikopter kan niet 
maken, later altijd nog wat Al echt de lucht in, zoals zoveel. 
Sena De aren kun je mat 8 gek maken - Ei uli vroegen. Nee, duurvoor is 
pe rn eenen 
wit of gekleurd papier ien ©, ‘de motor niet sterk genoeg. Maar 
gen centimeter en cen liniaal het masker uiten als alles goed je kunt wel de wieken laten 
‘potlood past, begint het versieren. draaien, Eds pe teevee Den 
rolletjes serpentines of restjes wol___ ogen. M deeman @ zullen we ernog eens 
of watten, olieverf of watervaste de wol of de watten wenkbrou= wat meer over 
viltstiften of ander kleurmateriaal. wen, snor, baard en haren of wat @, EH 

We gaan eerst de maat nemen: Kr ning G) knip je apart en je niet of A de engte van je hoofd vana jm het bovenop het masker. 
het punije van je kin lotiets __ Ook hier Kun je natuurlijk cen bavenje voorhoofd Teken dien oee adelnsen. 
lijm op het karton (A) Maak aan weerskanten wee B De breede van je hoofd van Meine gajes. Daarin oor tetoer. Ook de lijn leken beed hees 
je op het karton (B) Eni de 

hoofd om lopen. 
Je moet even passen vewacht 
voor de juiste lengte Mol New Loo 
Hoe zet ik er Á Praat zn twin 
een neus aan? uit en he 

Vouw van een vel wit of 
gekleurd papier een beer (amer het ore meth 
kokertje, dat net zo wijd lekkers) pannekoekenmes os en leg ze op 
is als het gat, datje hebt Beense en bord 

knipt. Lijm de over ee beb chense 
vallende stukken goed Lekkere boterhammen 

vast, De lengte van de neus (bijvoorbeeld om mee naar 

kun je zo lang maken als je Siet deovenaanenzethemop Seen) 
wilt (zie lekening H) and dof amalan) Neem wat meereverworst en Knip nu aan een eind de rand | __Beboierdebakpaatmetliet manga een komme te 

Sas | Sn, Bee 
eg het stukje boter erop en nijd _ rauwe of zur uitjes door doen. 
etmet wee meenam ene Smeerdat tusen uee boeren: 

Siner dt 1de we boeren” 

en Ween Oee nn enb edge 
Cponemknnte Eifel Meet Bet | ne, ren lengtes zet je een punt op de 

lijn van A (punten C, Den E) 
Sirvorop bet 
vaker er kje de ceders cikaaren mmm aide deegrat er 

Depdepijeopdebakplaa, boterham en eea) Shui de baka be midden _mayoones of Spend Nu ga je de ronde verbindingslij- ye onde van de oven en aat de Koekjes overheen. Andere boterham r Entekenenvenide reine heel lichtbruin worden in onge. _ bovenop dam hebje alweer rn veer 2 minuten. zon lekker en gezonde hap 
goed geluk de mond, de neus en 



„Beste Redaktie, 
Ik vind de Legokrant hartstikke 
leuk. Ik lees hem altijd als hij er 
is. Zelf heb ik ook allemaal Lego, 
dat alleen van mij is. Maar de 
anderen mogen er ook wel mee 
spelen. Zij hebben natuurlijk zelf 
ook Lego. Ik heb allemaal 

ki eubeltjes en poppetjes. Nu 
AN »ud ik op met schrijven”. 

Marianna Dijkstra uit 
Beetgumermolen (Fr.). 

Fijn, Marianna, dat je zo leuk met je 
LEGO poppetjes kunt spelen, Heb je die 
nieuwe kinderwagen al gezien? 

…Lisett Meinen uit Amsterdam —_— 
schr 
„Lego is mijn lievelingsspeelgoed.—— 
Ik speel er uren mee. Ikke zit op 

„een internaat, Sint Therzsiâ® 
stichting op de-Amstelveenseweg. 
Soms word ík niet opgehaald. 
Dan speel ik weer uren met Lego. 

aje: 

Liseut tekende oók 
nog een LEGO fantilie 
voor ons. Di je 
hierhij staan. Dâg“ 
Lisett. d 

W on ge IN 

„Beste LEGO, 
Ik zou wat willen vragen: Kun je 

geen abonnement op de Lego 
Krant doen. Ik vind de nieuwe 
technische bouwdozen super. En 

ik wil iedereen de groeten doen, 
die met Lego te maken heeft, ook 

de kinderen die met Lego spelen. 
Ik vind de wezentjes ook erg leuk 
maar ik moet nu stoppen, hoor. 
De groeten van Rob van de 
Molen uit Goes”. 

Beste Rob, de bonnen in de krant zijn een 
soort van abonnement, vind je ook niet? 

Die stuur je natuurlijk wel in. En verder 
van ons allemaal de groeten terug. hoor! 

pn 
ine 

Jolijn van Engelenburg uit 
Nijmegen stuurde ons het 
volgende gedicht: 

LEGO krant en LEGO land zijn 
hartstikke goed 
Want wat iedereen dáármee doet! 
Groot en klein 
zijn blij dat er zoveel LEGO 
dozen zijn. 
Voor mensen van 8 tot 80 
is er veel LEGO, prachtig. 
Het kost ook niet veel poen, 
vergeleken met wat je er mee kunt 
doen. 
En tot slot dit besluit: 
LEGO is prachtig en daarmee 

vrouw 

STEE end. Jolijn Hedera se 

W Val / 
moeder Ro f 

Je 

m es e 

„Beste Redaktie, 
Ik vind dat de Lego Krant zo 
weinig uitkomt, zou hij niet meer 

kunnen uitkomen? Ik zit te 

wachten op de Lego Krant en het 

is Augustus. Ga ik naar de 
winkel, zeggen ze: „We hebben 
hem nog niet”. Zou u hem niet 

wat vroëger op kunnen sturen? Ik 

heb genoeg gekletst. Hartelijke 

groeten van Hans Hamhuis, 
Dedemsvaart”. 

Tja Hans, vervelend als je zo moet zitten 

wachten, hè? De krant-komt 3x per jaar 
in februari, mei en september in de 

winkels. Als je de bestelbmnen opstuurt 
eb je hem misschien iets eerder. Probeer 

dat eens. Daag. 

de AD Berat 7 

Wat bracht de 
postbode? 
Nou, de postbode heeft het weer aardig druk gehad. 

De brievenbus puilde soms uit. Geweldig hoor. 
Jammer dat sommige van jullie nog steeds geen adres 
in de brief schrijven en zelfs niet op de envelop. Want 
dan kunnen we je natuurlijk niet even terugschrijven. 

a, scheen) mamet bei + 

„Beste Redaktie, 
Coen en Rosemarie vinden Lego 
erg leuk. We spelen er vaak mee. 
Thuis hebben we een Lego trein: 
Hij is van Coen. Hij is mooi en 
groot. Redaktie, nu weet ik niets 
meer. Groeten van Rosemarie en 
Coen van Straalen”. d 

„Beste Lego redaktie, 
Wij zijn dit jaar met vakantie 
naar Oostenrijk gegaan. Dat was 
erg leuk, alleen verveel ik me 
altijd zo onderweg. Daarom heeft 
mijn vader me een legodoos 
gegeven, no. 812 en daarmee heb 
ik de hele reis dingen zitten 
maken. 
Voor mijn gevoel heeft die reis 
toen maar heel eventjes geduurd | 

Kijk, dit was weer ‘n brief zonder adres. 
Jullie wonen. denk ik. in Groningen, baar 
ja, zeker weer ik het niet. Jullie hadden 
ook nog een hijskraan getekend in je 
brief. Heel knap. hoor. Bedankten de 
groetjes terug 

Sn —— EN Ar schrijr nainens mmijnvroerge en ——— 
n leukideetje voor andere mij zelf (en mijn vader). Wij bijel E 

hebben samen de rails in elkaar 
gezet en hebben er een stadje van 

gemaakt met o.a. garage, winkels, 

station, grondbewerkingsbedrijf 
en een boerderij. 
Nou ik ga er mee stoppen. En ga 

zo door en wij hopen dat wij nog 

lang met lego kunnen bouwen en 

spelen. Groetjes van Jan en 

Anton Walravens, Roosendaal. 

Daaaaaaaaaag!!!" 

| “kinderen”. 
ybe Douma, Rotterdam 

Een uitstekend ideetje, Wybe. We hebben 

het er wel eens meer over gehad en cr 
toen ook bijgezegd: Pas op dat je stenen 

niet in ven afgesloten auto in de hete zon 

kamen te liggen! 

P) Een brief zonder adres, 

alleen een plaatsnaam. 
Etienne Eenhoorn uit Alkmaar 
schrijft onder andere: 
„Beste Redaktie, 
Ik vind de Legokrant wel leuk, ik 

heb er zo’n 5 gehaald. 
Fk lees altijd de Ì 
stukjes van mijn 

„collega”’ bouwers. 
Ik ben bijna 
15 jaar en m’n 
ouders zeggen 
altijd: „Je bent 
er te oud voor”, 
maar daar stoor ik 
mij niet aan. Ik bouw 
altijd race-wagens, 
tegenwoordig schaal 
1:12, de voorwielen 
zijn 42 mm en de 
hele racewagen is 
zo’n 35 cm lang”. 

Wij hopen ook, dat jullie nog lang met je 

LEGO zult spelen, jongens. Heb je al 

gezien hoeveel fijne, nieuwe dingen er al 

weer voor je stadje zijn bijgekomen? 
Gemakkelijk te sparen van je zakgeld. 

Groeten, vok aan jullie vader, van de 
LEGO krant redaktie. 

Naar aanleiding van een vroegere 
LEGO krant puzzel „Raar beest” 

tekende Lucia van Dekken uit 
Drachten ook een raar beest. Ik 
zie er wel vijf verschillende 
beesten in. En jullie? 

Beste Etienne, geloof 
ons maar. Voor LEGO 
ben je noaît te oud. 
Want LEGO groeit 
met je mee, Je nianwe 
model versnellingshak 
zullen we doorgeven. 
Bedankt hoor. 



de AID krant 8 

EEN RAAR VOLKJE „DIE WITTE WOLLIGE 

WEZENTJES. ZE WONEN VOORBIJ DE 
VERSTE STERREN. OPDE PLANEET 
SUCROSIA. ZE ETEN ALLEEN SUIKER. 
MAAR ZE HEBBEN DAN OOK GEEN. 

TANDEN EN KIEZEN. HOEWEL ZE ERG 
KLEIN ZUN, ZUN ZE VRESELUk STERK! 

pn EN 

ONZE SUIKER IS 

BUNA OP XX. WE MOETEN 

SNEL DE VOORRAAD GAAN MET HH NAAR 

AANVULLEN. BLUF Jij IN DE NEVELBERGEN 
HET DORP, DANGA IK OR SUMESTE 

ALS DAT MAAR GOED 
AELOOPT.... HH KAN ALLEEN 
MAAR LACHEN... GEVAARLUK ] 

MAAR VROLUK 

GAAT HET OPPER- 
WEZENTJE NAAR 

HET DAL VANDE 
NEVELBERGEN. 

DAAR BEWAAKT 
DE GEVAARWKE 
SUIKERSPIN HAAR 
KLONTIES SUIKER 

es 
LN p 

IÉ voor De GROT VAN DE SuIKE RKLONT- 
JES HEEFT DE SPIN HAARWER 

GEWEVEN. WIE DAARIN korft, IS.n: 

IK ZIE DE GROT, DENK OM DE SPIN. 

BAAS... DE SUIKER ZE HEEFT GEMENE 

MAAR, DOMME HH 
RENT NAAR DE GROT 
EN INEENS... 

au. av! IK HEB 

M'N PooT GEBROKEN 

5 iN DIT 

HET WEB KIETELT 
ze ed 

se 
$ 5 

meren,
 

Wij MOET LACHEN. Hij LAC 
D 2 

HET WEB STUK EN DE SPIN «« 

ven e) 

VALT ONDERSTEBOVEN.
 


