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‚Hoera voor 
LEGOLAND 

Even de vlag uit voor 
LEGOLAND, want dat viert dit 
jaar zijn 10-jarig bestaan. In mei 
1968 ging LEGOLAND voor het 
eerst officiëel open en dat 
betekent, dat‘het er nu 10 jaar is. 
En het is in die 10 jaar natuurlijk 
enorm gegroeid, dat begrijp je 
wel. 
Trouwens, er komen nog ieder 
jaar weer nieuwe dingen bij. Het 
afgelopen jaar, in 1977, zijn er 
800.000 bezoekers geweest. Van 
mei tot en met september. Veel 
hè? 
Weet je niet waar LEGOLAND 
ligt? Nou zeg, in Denemarken 
toch zeker. Het ligt bij het 
plaatsje Billund op Jutland en je 
kunt er gemakkelijk met de auto 
komen, als je over Noord- 
Duitsland rijdt. Er is in Billund 

ook een hele grote camping, dat 
kan ook nog wel eens gemak- 
kelijk zijn. Als je naar het Deens 
Verkeersbureau schrijft, Keizers- 
gracht 518 in Amsterdam, dan 

kun je er van alles over te weten 
komen. 
En dan zingen we maar: Lang,zal 
LEGOLAND leven … 
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lezen, dan moeten we denken, dat 
jullie wel elke week een LEGO 
krant zouden willen krijgen. Tja 
mensen, dan zouden we wel een 
redaktie van twintig man mogen 

hebben. En nu doen we het maar 
met z'n tweeën, Peter en ik. Weten 
jullie nog wel? Peter zorgt er voor 
dat alles in de krant netjes op z'n 
plaats staat. Hij maakt heel veel 
tekeningen en plakt alle teksten 
netjes op, pagina voor pagina. En 
alles wat geschreven moet worden 
voor de LEGO krant, dat doe ik. 
„En ik beantwoord jullie brieven 
enzo. Als er tenminste een adres 

Wat stapt hier door mijn tuin? 
Een vrolijke LEGO giraffe. Hij 
heeft ook nog twee horentjes op 
zijn kop, maar die kun je niet zo 
goed zien door de struiken. 
Kun jij ook zo’n giraffe bouwen? 
Of een ander mooi dier mis- 
schien? Zullen we dan eens een 
wedstrijdje doen, wie het mooiste 
dier maakt van LEGO steentjes? 
Een lieve witte poes, of een tijger, 
of een kleurige haan? O jongens, 
ik ben benieuwd wat dat allemaal 
gaat worden. Stuur maar een 
goeie scherpe foto, liefst in zwart- 
wit, naar de redaktie van de 
LEGO krant. Je mag het dier ook 
in mozaïek afbeelden of bijvoor- 
beeld plat op een grondplaat. 

A\ Ee 
[n N ps „ VJ Reste iansens en meisies, 

Lid Och, och, als we jullie brieven _ bijstaat. Weet je wel dat jullie dat 
heel vaak vergeten? Bij LEGO in 
Grootegast liggen mappen vol met 
brieven van kinderen, zonder 
adres. Dat is natuurlijk erg 
jammer, want dan kunnen jullie 
niet een gezellige kaart of brief 
terug krijgen. 
O jé, daar vergeet ik bijna iemand, 
die ook iets heel belangrijks voor 
de LEGO krant doet. Dat is Henk 
natuurlijk, die maakt altijd het 
grote stripverhaal op de achter- 
kant. Ook een heel werk hoor! Je 
moet 'm eens horen zuchten, als hij 
bezig is. Maar hij vindt het wèl erg 
leuk om voor jullie te tekenen. 
Kennen jullie Wanda nog? Die bij 
LEGO werkt op de afdeling 
Konsumenten Service? Zij zorgt 
voor jullie bestellingen en beant- 
woordt jullie brieven aan LEGO. 
Maar nu is ze al een hele tijd ziek. 
Vervelend hè? Ze moet heel veel 
rust houden, maar ze zou het best 
leuk vinden om eens 'n kaartje van 
jullie te krijgen. Wie zou dat niet 
leuk vinden als-ie ziek is? Zullen 
we dat doen, allemaal een kaartje 
aan Wanda? 
Haar adres is: Dorpsstraat 34 
9832 PE Den Horn. 
Daag Wanda, beterschap hoor! 
En dag allemaal. Tot de volgende 
krant in september! 

or 



„ In deze krant, 
staat een verhaal 
over een klein 
indianenjongetje. 
Hij behoort tot de 
stam van de 
Navajo’s. Dat 
schrijf je ook wel 
als ““Navaho’s” 
maar je spreekt 
de h uit als een j. 

Je hebt vast wel eens 
meer 
indianen 
verhalen 

© gelezen. 

Wie houdt en over Witte Veder en 
over Winnetou. En dan las je ook 
over beroemde indianen stam- 
men, zoals de Apachen en de 
Sioux en de Comanchen. 
In Noord-Amerika alleen al 

er van 
Chocomel? 

de AED krant 2 

Waar wonende 
indianen 

leefden wel meer dan 50 stam- 
men. Jullie weten wel, dat daar 
op het ogenblik niet zo heel veel 
meer van over is, want nu wonen 
er veel meer blanke mensen in 
Amerika. Toen de blanke mensen 
uit Europa voor het eerst in 
Amerika kwamen, gingen ze de 
indianen “roodhuiden” noemen. 
Maar eigenlijk waren de indianen 
meer bruin dan rood. Geleerde 
mensen hebben aangetoond dat 
de indianen eigenlijk, wel 40.000 
jaar geleden, uit Azië naar 
Amerika zijn gekomen. Ze 
kwamen uit Mongolië en zijn 
helemaal over de Beringstraat, 
via het uiterste puntje van 
Alaska, naar Noord-Amerika 
getrokken en vandaaruit nog 
verder naar Zuid-Amerika. 
Wat een volksverhuizing hè? Je 
begrijpt natuurlijk wel, dat dat 

__niet in één jaar tijd is gebeurd. 
Daar hebben ze ongeveer 15.000 
jaar over gedaan. Als je dat 
hoort, dan kun je het bijna niet 
‘geloven. Toen de Europeanen de 
indiaanse stammen ontdekten, 
waren die al zo’n 30.000 jaar oud! 
We dachten, dat jullie het best 
interessant zouden vinden om 
eens te zien, waar al die oude 
stammen zo’n beetje leefden. 
De meest bekende, uit de verha- 
len, woonden allemaal in Noord- 
Amerika en daarvan zie je hier 
een kaartje. Omdat de meeste 
stammen, zeker in het begin, 
echte zwerfvolken waren, moet je 
hun gebieden wel een beetje ruim 
denken. Op het ogenblik zijn er 
van de stam van de Navajo’s nog 
flink wat echte indianen over. Zij 
leven nu in een “reservaat”, een 
gebied wat speciaal voor hun is 
uitgezocht en waarin ze een beetje 
kunnen leven volgens hun eigen 
“cultuur”, hun eigen gewoonten 
en wetten. 

Als jullie wat ouder zijn kunnen 
jullie daar hele mooie boeken 
over lezen. 

Iedereen toch zeker? En je hebt nu een dubbele reden om van 

Chocomel te houden. Niet alleen dat het een heerlijke frisse 

chocoladedrank is, maar bovendien heb je nu een prachtkans 

op een fantastische nieuwe doos LEGO voor bijna 
TIEN gulden goedkoper dan normaal. 

BEWAARBOX 
De handige rode 
bewaarbox voor 
LEGO stenen 
komt tijdelijk 
weer in 
dE winkel terug. 
Als je dus nog 
een goede 
Ópberg- 
mogelijkheid 
voor je 
stenen zoekt, 
dan moet je er 
snel bij zijn. 
De box is van 
stevig plastic, 

Hoe zit dan nou in elkaar? 
Waarschijnlijk heb je het al 
gezien bij de kruidenier of in de 
supermarkt. Op de hele en halve 
literflessen van Chocomel zit nu 
een spaarzegel. Als je drie 
spaarzegels hebt geplakt op de 
speciale spaarkaart die je ook in 
de winkel krijgt, dan kun je bij de 
LEGO winkelier een fijne doos 
LEGO krijgen. 
Niet voor f 29,50 
(want dat kost-ie eigenlijk), 
maar voor f 19,95, 
Hè, waarom zeggen we nou 
niet, wat er in die doos zit? 
Want dàt is natuurlijk, waar 
jullie nieuwsgierig naar zijn. 
Nou, je ziet het al op de foto: Er 
zit een heel leuk pakhuis in, met 
een takel, een bloemenvrouwtje 
met stalletje, °n gezellig bankje 
onder de lantaarn, °n vrachtauto 
en een deftig meneertje. En ook 

een straatplaat hoort erbij en een 
boom, o jé, jé kunt er weer een 
hele hoop mee doen. En dat voor 
maar f 19,95 plus 3 Chocomel- 
zegels. Dat is weer prima gere- 
geld, vind je niet? 

heeft een handvat en kost f 10,75. 

Balenpers 
Wel eens van een balenpers gehoord? Dat is een landbouwwerktuig. 
Het is een machine, die het hooi van het land bij elkaar raapt en dat in 
keurige pakketjes weer achter zich neerlegt. 
Be eenvoudig, zo'n machine. Hij zit behoorlijk ingewikkeld in 
elkaar. 
Toch heeft Eisse Ritsema uit Stitswerd in Noord-Groningen kans 
gezien, om zo’n balenpers in 2 dagen tijd helemaal compleet na te 
bouwen. Het is ongelofelijk, jongens, als jullie dat zien. Het hele geval 
is ruim 75 cm lang en alles werkt echt. 
Eisse heeft er de autotechniekdoos en de doos van de vorkheftruck 
voor gebruikt en nog wat eigen stenen. Het is een grandioos stukje 
werk. Heel erg knap Eisse. 
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Chikwa houdt van 
avontuur 

Een (voor)lees vêrhaal! 

Het was een heldere, koude 
avond. De maan kwam juist 
op boven Navajo-land in 
Midden Amerika, waar lang 
geleden de Navajo-indianen 
leefden. 
In een klein dorpje zaten de 
mannen, samen met hun 
opperhoofd, om een kamp- 
vuur. Ze praatten over de 
jacht. Er moest weer nodig 
vlees komen in het dorp en de 
mannen moesten daarvoor op 
de bison-jacht. 
Chikwa, die voor de hut van 
zijn ouders had zitten spelen, 
schoof langzaam en voorzich- 
tig steeds dichter naar de kring 
van de mannen. Hij vond het 
best spannend om over de 
jacht te horen vertellen. 
Chikwa zou graag eens mee 
willen. Hij had het al dikwijls 
aan zijn vader gevraagd, maar 
ja, hij was pas negen jaar. 
Zulke kleine jongens konden 
ze bij de jacht niet gebruiken. 
Hij moest nog minstens vijf 
jaar wachten. 
““Chikwa”, fluisterde plotseling 

_ {zijn maëder chter-hem.* “wilje 
wel eens gauw naar. huis, 
Komen. Je had allang moeten 
slapen”. Spijtig schuifelde 
Chikwa weg en stilletjes schoof 
hij even later onder de deken 
op zijn slaapmat. Hij moest 
steeds denken aan wat hij had 

) gehoord en hoe jammer het 
toch was, dat hij niet mee- 
mocht. 
Niet meemocht? Maar als hij 
nou eens. .? Gewoon achter 
de jagers aan .… .? Stilletjes op 
een afstand volgen en dan 
vanaf een veilig plekje naar de 
jacht kijken? 
O,0,0, langzaam rijpte er een 
stout plannetje in Chikwa'’s 
kleine hoofd. Hij zou ze eens 
wat laten zien, die grote 
jongens en mannen. Hij kon 
immers rijden als de beste op 
z'n pony en de weg wist hij 
ook wel. Hij had heel goed 

gehoord, waar de mannen naar 
toe zouden gaan en hij wist 
daar een plekje waar hij alles 
kon zien. Helemaal vol van 
zijn plan viel Chikwa tenslotte 
in slaap. 

Op stap 
Toen de grote dag was aange- 
broken, wist Chikwa in alle 
drukte er stilletjes tussenuit te 
glippen. Hij hield zich een 
poosje schuil tot alle mannen 
waren vertrokken, maakte 
zachtjes een van de overgeble- 
ven pony’s los en verdween 
daarmee in het bos. Heel ver 
weg hoorde hij het gestamp 
van de paardehoeven en dat 
geluid volgde hij. Zijn pijlen 
boog hingen op zijn rug, een 
waterzak aan zijn riem en een 
paar gebakken koeken, die hij 
gespaard had van de vorige 
dag, zaten in zijn jak. 

— Vrolijken-opgewonden reed — 
== hij verder. Nagen uurtje kwam 

hij dichtbij de vlakte, waar een 
gedeelte van de jacht zou 
plaats vinden. In de verte 
glinsterde de grote rivier. 
Hij wist dat de mannen een 
kudde bisons zouden opzoeken 
en daarvan een stuk of tien 
dieren naar deze vlakte drijven, 
naar de rivier. 
Ja, hier zou hij wachten. Op 
Zijn gemak zocht hij een goed 
plekje uit, boven op een 
vooruitstekende rots waar wat 
struiken groeiden. Met een lus 
bend hij zijn pony vast en ging 
op zijn buik op de rots liggen. 
Wat een uitzicht! Links was de 
smalle pas, waar de jagers 
straks doorheen zouden 
komen. Voor zich uit zag hij 
de slingerende rivier en rechts 
het begroeide stuk hoogvlakte, 
waar hij net vandaan was 
gekomen. 

Hé? Hoorde hij daar een 
geluid? Het leek op het mekke- 
ren van een schaap. Ingespan- 
nen luisterde Chikwa, maar hij 
hoorde niets meer. Zeker 
verbeelding geweest. 
Hoewel … verleden week 
waren ze een lam kwijt geraakt 
in het dorp. Het was afge= 
dwaald van — == 
de kudde en 2 
‘niemand 
kon het 
meer 
vinden. 
Dat was heel 
erg, want scha- 

pen waren 
heilig voor de 
Navajo’s. 
Ze kregen er 
immers 
eten en kleding 
van. Chikwa load 
tuurde om zich heen, : 
maar kon niets ontdekken. 
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WÈl hoorde hij nu uit de verte — 
het lawaai en geschreeuw van 

mannen en dieren, die naar de 
pas stormden. Zijn hart begon 
sneller te kloppen. Zag hij al 
iets? °n Vage stofwolk mis- 
schien? Plotseling, wéér dat 
rare geluid, nu vlak onder 
hem. Nu had hij het toch wel 
heel duidelijk gehoord, het wàs 
een lammetje. Chikwa boog 
zich wat verder over de rand 
en tot zijn grote schrik zag hij 
het kleine witte beestje rustig 
de vlakte inlopen naar enkele 
polletjes prairiegras. Chikwa 

p gilde “kom hier beest !”, in de 
# hoop, dat het lammetje hem 

zou horen en omkeren. Maar 
nee, het beestje ging rustig 
door met grazen. En ieder 

“ogenblik konden de bisons er 
aan komen! 

Wat een moed! 
Chikwa bedacht zich geen 
moment. Hij spro; 
pony en reed wat 
door de bosjes en 
vlakte in. Hij hoof 
en de jagers nu he 
dichterbij komen 
ook de stofwolke 
opstuivende zand 
je”, zei Chikwa, * 

— alstjeblieft. Ik mè 
zijn. Ik mòèt dat 
pakken hebben, 
onder de voet we 
Het leek wel of d 

vleugels kreeg, zo stoof hij 
over de vlakte. Van de andere 
kant kwamen nu, ook in volle 
vaart, de jagers die twaalf 
grote bisons voor zich uit 
dreven. 
Gelukkig was Chikwa iets 
eerder bij het lam. Al rijdend 
tilde hij het beestje met één 
arm van de grond en klemde 
het stevig tegen zich aan. 
Vliegensvlug keerde hij zijn 
pony in de richting van de 

overhangende rots, waar hij 
daarnet nog zo rustig op had 
liggen kijken. Nauwelijks was 
hij enkele meters uit de weg of 
de woedende bisons stoven 
achter hem langs. 
Met bonzend hart maakte 
Chikwa zich klein tegen de 
rotswand. Kijk, daar kwam 
vader al op hem afgereden, hij 
zou wel boos zijn. Maar hij 
hàd het lam tenminste, hier, 
veilig en wel in zijn armen. 
Natuurlijk was vader boos! 
“Hoe hij het waagde om zo 
ongehoorzaam te zijn’, zei hij, 
“en zo gevaarlijk te doen!” 
Maar vader was meer ge- 
schrokken dan echt boos. 
Toen hij zijn zoon daar nog 
hijgend met het lammetje zag 
staan, voelde hij zich toch wel 
trots ook. Dat beloofde wat 
voor later, Chikwa zou een 
goede en dappere indiaan 
worden! 
Terug i in het dorp, met veel 

iden: „1 



LEGO verlanglijstje maken 
In veel winkels ligt de nieuwe 

LEGO katalogus. Daarin kun 

je zien wat je al wel of niet hebt. 

En wat er nieuw komt en hoeveel 

het kost. 
Als je binnenkort LEGO wilt 

kopen of mag vragen wil de 

speelgoed winkelier je er vast wel 

een geven. Loop maar eens bij ‘m 

binnen en vertel hem hoe leuk je 

LEGO vindt. Hij vindt dat ook 

LEGO Puzzel: 
Nu willen we wel eens zien of jullie 
de LEGO krant echt goed lezen en 

bekijken. Want dat heb je bij deze 
nieuwe wedstrijd wel nodig. 
Je ziet hieronder vier vragen. En 

de antwoorden ….? Wel, die kun 
je vinden in deze krant. Ik durf te 
wedden; dat jullie dat allemaal 

best kunnen. En ben je nog een 
beetje te klein om zelf te lezen? 
Nou, dan helpen mamma of 

pappa je wel of je 
grote broer of 
zus. 

en hij kan je goede raad geven. 
Bewaar je katalogus zuinig, dan 
heb je er het hele jaar plezier van. 
Je kunt er in aanstrepen, wat je 
graag bij de eerstvolgende 
gelegenheid wilt hebben. 
Natuurlijk kun je dat ook op een 
apart verlanglijstje zetten. En dan 
doorstrepen, wat je in de loop 
van een jaar krijgt of koopt. Dat 
is handig voor iedereen. 

Goed lezen 
Op de puzzelbon moet je de 
antwoorden invullen, En die 
stuur je dan vóór 9 juli de 
edaktie van de LEGO krant, 

Nieuwlandsweg 41 
9751 GJ HAREN Gn. 

'e hebben nog een reservebon 
erbij gedaan voor een broertje of 

zusje, of vriendje en vriendin. 
Maar je mag natuurlijk de 
puzzelbon ook overschrijven op 
een briefkaart of een briefje. 

Vergeet je dan niet om je leeftijd 
erbij te zetten? 

Doe je best, jongens en meisjes en 
hier komen de vragen. 

voor kleine peuters? 
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1. Hoe heten de LEGO blokken 

DE KRANT 
IN DE BUS 

postbode thuis 
bezorgd krijgen. 
Ook de volgende 
krant (van septem- 
ber) kun je weer 
bestellen, als je dat 
tenminste al niet 
eerder hebt gedaan. 
Dan zet je HEEL 
DUIDELIJK je 
naam en adres 
(liefst met postcode 
nummer) op de 
Postbode-bon en je 
vult ook de 
administratiebon 
in. 
Die twee doe je dan 
samen met een 
postzegel van een 

xn) 
@ 

Veel jongens en 
meisjes halen de 
LEGO krant gratis 

bij de speelgoed 
winkel. Maar 
sommigen willen 

hem graag door de 

Postbode, wilt u de Najaarskrant van LEGO 

bij mij thuis brengen. 

Ik heet 

Straat. 

gulden of 2 van 50 
ct in een envelop. 
De envelop plak je 
dicht en die stuur je 
aan 
LEGO Nederland, 

Legolaan 1 
9861 AM 
Grootegast. 
En dan zie je de 
najaarskrant 
vanzelf verschijnen. 

LEGO lijmen _ 

LEGO administratiebon voor krant 8. 

2. Bij welke chocoladedrank 

krijg je een gratis 
spaarzegel voor het 

nieuwe LEGO pakhuis? 

(voor)leesverhaal ? 

4. Hoe heten de koekjes, die 

jullie zelf mogen kokkerellen? 

Zo. Alles gevonden? Dan maar gauw opschrijven en 

insturen (vóór 9 juli 1978!). Er zijn weer 5 mooie LEGO prijzen 

Puzzelbonnen 
Bower nn 
vulsel. | 

„ Bak dit 30 

en bestrijk hiermee de 
koekjes, strooi er dan wat 5 

grove suiker over en de tot diesen 
gemalen amandelen. Leg de goudbruin 
kransjes op een bakblik, wire due 
schuif dit midden in de oven Ga fkoelet v 
en laat ze 15-à 20 minuten Bonds | 
bakken op één temperatuur 
van ongeveer 150 graden 
(stand 2 à 3): Als de kransjes 

lichtbruin zijn en niet meer zo 

heet, zijn ze erg lekker om te 

eten. 

Nou, dat wol 
heerlijke taaf 
die ook voor, 
dag op 27 me 
en bedankt v« 

3. Tot welke indianenstam 
behoorde Chikwa, het 
kleine jongetje uit het 

Je hebt misschien wel eens iets 
héél moois gebouwd van LEGO. 
Een echt kunstwerk. lets waarvan 
je dacht: Hè, dat zou ik best voor 
altijd willen bewaren. 
Welnu, dat is natuurlijk wel 
mogelijk, maar dan moet je de 
steentjes aan elkaar lijmen, zodat 
ze niet meer uit elkaar kunnen 
vallen. 
Het beste kun je dan eersteen 
proefmodel maken en dat gaan 
nabouwen. Straks zul je zien 
waarom. Gebruik voor het 
nabouwen je oudste stenen. 
Als lijm kun je gebruiken een 
hardplastic lijm, die geschikt is 
voor ABS. Dat betekent Acryl 
Butadin Styreen. Wat een woord 
hè? Maar dat is het materiaal, 
waar LEGO stenen van worden 
gemaakt. 

De antwoorden, die ik heb gevonden, zijn: 

Leeftijd 

Als je deze lijm niet kunt krijgen, 
is er nog een andere mogelijk- 
heid. 
Dan neem je een klein flesje 
aceton en daar gooi je een paar (3 
of zo) oude LEGO steentjes in. 
Liefst doorzichtige steentjes 
natuurlijk. Die stenen lossen dan 
in de aceton op en je hebt het 
prachtigste en sterkste verbin- 
dingsmateriaal, wat je maar kunt 
wensen. 
Je lijmt de stenen dan als volgt: 
Doe een heel klein tipje van de 
lijm op een steentje en druk het 
andere steentje er direkt stevig 
op. De steentjes smelten als het 
ware aan elkaar. 
Als je er zo in één laag 5 of 6 hebt 
gedaan, leg er dan een houtje op 
en tik met een hamertje de hele 
zaak nog eens goed aan. 
Maar denk erom: Je krijgt ze 
nooit meer los, hoor. Bedenk dat 
van tevoren en kijk dus goed uit, 
dat je niet ergens een fout maakt. 
Daarom zeiden we ook al: Bouw 
eerst een proefmodel en bouw het 
daarvan na. 
En nog iets: Kom niet met vuur 
bij de aceton, want het kan in de 
fik vliegen. Dus: Voorzichtig en 
secuur werken! 
Kunnen jullie dat? 



Als er nieuwe 
woonwijken 
in je stad 
gebouwd moeten 
worden, dan zijn 
daar natuurlijk de 
stratenmakers aan de gang. 
En die kunnen een handige 
zandauto ook best 
gebruiken. Bovendien 
hoort daar ook het verkeersbord 3 
“werk in uitvoering” bij. Doosje En, 
622 kost 4,95. In de vorige krant hebben we 

jullie al een aantal grappige 
modelletjes laten zien. Enkele 
daarvan waren toen nog niet in 
de winkel. Maar nù zijn ze er 
allemaal. 
Je benzinestation heeft 
het zo druk, dat een extra pomp 

»_en een pompbediende altijd 
welkom zijn. Ze zitten in doosje 
601. 

LEGO stad moet ook worden 
schoongehouden en daarvoor is 
er dan ook een heuse straatveger 
gekomen, met een kar, een schop 
en een bezem. Kijk hem toch eens 

werken. Hij mäg best af en toe 
even-uitrusten onder de boom. Je 

vindt hem in doosje 605. 

En dan is er nog die schattige 
ziekenverzorgster, die met haar 
eigen autootje overal snel kan 
helpen. Ze heeft er best zin in, zie 
je wel? Ze zit in doosje 606. 
Dat doosje en ook de twee vorige 
kosten 3,45. Dat spaar je toch 
zeker zó bij elkaar. 
Alles bij elkaar zijn er nu al 13 
zakgelddoosjes in de winkel. Ga 
er maar eens naar kijken. 

De kleine peuters(vanaf 1} jaar) 

„pelen het liefst met de vrolijk 
gekleurde en sterke DUPLO 
blokken. Je verbaast je als je ziet, 
wat die kleintjes daar al niet van 
kunnen bouwen. De blokken en 
wagentjes zijn licht klemmend en 
hebben veilig afgeronde hoekjes. 

De kinderen kunnen er dus gerust 
op bijten. 
De nieuwste doos bevat leuke 
boogblokken, gewone blokken en 
een heleboel dierenkopjes, waar- 
mee de kinderen heel creatief 
bezig kunnen zijn. Je ziet de 
gekste vogels en beesten ontstaan. 
De doos heeft nummer 529 en 
kost 
f 28,50. 

de 429%) 
En 

krant 5 

LEGO 

Nieuwe modellen 
In de loop van juni-juli komen er 
ook nog een paar nieuwe dozen 
in de winkel. 
Als aanvulling bij je trein is er een 
wagondoos gekomen (164) met 3 
onderstellen en verschillende 
opbouwmogelijkheden. Ook een 
conducteur en mevrouw-op-reis 

zijn erbij. 

Nou, dat dàt een succes is, 
hoeven we niet nog eens te 
vertellen. Tjonge jonge, wat zijn 
jullie daar al knap in, zeg. 
Daarom zullen deze nieuwe 
dozen ook wel weer hun weg 
vinden naar jullie vernuftige 
Vingertjes, denk ik. 
Allereerst een nieuw model: Een 
skelter. Met-open aandrijving 
direkt op de achteras en parallel- 
besturing. Je kunt er ook een 
motorfiets van maken. Een fijne 
doos (854) voor f 38,50. 

Dan is er een erg handige 
aanvulling bij de techniek motor. 
En dat zijn “‘vertragers:’ Als je 
bijvoorbeeld wilt, dat de wieken 
van je molen minder vlug 
draaien, dan wanneer ze direkt 
op de motor lopen, dan gebruik 
je op de motor eerst 

Een handige uitbreiding van je 
station is dit goederenstation, 
waar al het vervoer van grote 
pakketten, kisten en dozen kan 
worden geregeld, zonder dat de 
treinreizigers er last van hebben. 
Er is een loods bij en een loopkat 
om te takelen, °n dubbel , 
baanvak en natuurlijk iemand 
om het werk uit te voeren. 
Dit alles zit in doos 165 en deze 
kost f 37,50. 
Om je LEGO huizen of batterij- 
trein van meer verlichting te 
voorzien is-er nu een-speciaal 
verlichtingsdoosje gekomen 

se (970). Daarin zitten doorzichtige 

rode, groene en blauwe verlich- 
tingssteentjes, waarvan sommige 
ook een opschrift hebben, 
bijvoorbeeld “politie” of “taxi”. 
Er is een snoertje bij en de prijs is 
f 11,75. 

gingsblok. De beweging van je 
wieken wordt dan 20 x minder 
snel. In de doos (nr. 872) zitten 
twee blokken. Een heeft de vorm 
van de motor zelf en de ander is 
een rechthoekig blokje. Als je dat 
wilt gebruiken is het ook mo- 
gelijk om de motor in een 
passend vierkant ““huis” te 
stoppen, waardoor je een mooi 
geheel krijgt om op verder te 
bouwen. Je ziet het op de 
tekeningen wel. 
Er zitten nog wat andere onder- 
delen in de doos, zoals rupsban- 
den, tandwielen, assen enz. Al dit 
praktische materiaal kost f 33,50. 



Margreet Geerlink uit 
Emmen stuurde ons een 

recept voor theekransjes. 
Heel gezellig om eens te 
proberen. Bedankt Margreet. 
Je hebt nodig: 
250 gram bloem 
175 gram boter 
125 gram basterdsuiker 
°n beetje zout 
1 zakje vanillesuiker 
lei 
25 gram amandelen 
30 gram grove suiker 
Verder nog een bakblik en 
een uitsteekvorm. 
Kneed van bloem, zout, 

boter, basterdsuiker en 
vanillesuiker een deeg. Bestuif 

de aanrecht of een plank met 

wat bloem en rol het deeg 

hierop uit. Steek er dan met 
de vorm rondjes uit. Klop in 

een kommetje het ei wat los 

en bestrijk hiermee de 
koekjes, strooi er dan wat 

grove suiker over en de 
gemalen amandelen. Leg de 

kransjes op een. bakblik, 
schuif dit midden in de oven 

en laat ze 15-à 20 minuten 
bakken op één temperatuur 
van ongeveer 150 graden 

(stand 2 à 3)! Als de kransjes 

lichtbruin zijn en niet meer zo 

heet, zijn ze erg lekker om te 

eten. 

Een lekker Zuid-Afrikaans 
recept kregen we van Wim 
Schaafsma uit Lunteren. Het 
is ook in het Zuid-Afrikaans 
geschreven, maar jullie 
snappen het vast wel. 

Citroen melktert 
Dit heb je nodig: 
1!/4 kopje zoet gekondenseerde 
melk 
1/, kopje citroensap 
’n knippie zout 
gerasperde geel schil van een 
citroen 
2 eiërs, wit en geel apart 
1 gebakte tertkors (taart- 
bodem) 
1. Klits die geel van die eiërs 

en voeg dit bij die gekon- 
denseerde melk. 

„ Voeg die citroensap en die 
schil ook bij en meng dit. 
Dit zal een dik romig 
mengsel vorm. 

3. Doe dit dan in die tertkors. 
4. Klits die wit van die eiers 

stijf en voeg 6 eetlepels 
suiker bij en klits weer 
goed. Zet dit boven op die 
vulsel. 

5. Bak dit 30 minuten lang of 
tot die schuim effens 
goudbruin is in matig 
warme oven (160°). Laat 
afkoelen voor opgedien 
word. 

ho 

Nou, dat wordt zeker een 
heerlijke taaft Wim. Bak je 
die ook voor je eigen verjaar- 
dag op 27 mei? Gefeliciteerd 
en bedankt voor het recept. 
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Veel jongens en meisjes hebben 
ons gevraagd, hoe je nu precies 
de motor, die bij de techniek 
dozen hoort, moet inbouwen in 
de modellen. 
Dat is natuurlijk niet zo een- 
twee-drie uit te leggen, want er 
zijn verschillende modellen en 
verschillende manieren. De hele 
erge slimmerds onder jullie, 
zullen daar ook best een oplos- 
sing voor vinden. 
Om je een beetje op weg te 
helpen, zien jullie hier een 
afbeelding van de traktor, 
waarop de motor is bevestigd. Je 
ziet ook, hoe de overbrenging op 
de achterwielen is gemaakt, met 
drie tandwielen, waarvan de 
grootste op de achteras zit. 
En als je traktor dan erg snel gaat 
rijden, dàn zou je eigenlijk nog 
zo’n vertragingsblok moeten 
aanbrengen, zoals we schreven op 
pagina 5. 
Veel succes met de bouwerij. 

LEGO 
raadwedstrij 
Op de poster, die bij de vorige 
LEGO krant zat, stond een 
raadwedstrijd. Verschrikkelijk 
veel jongens en meisjes hebben de 
antwoorden ingestuurd. Er staat 
bij LEGO een enorme ton vol 
met inzendingen, bijna 40.000 
inzendingen. Wat spannend, om 
daar in te grabbelen om de 
hoofdprijswinnaar te trekken. 
En dat is dan geworden: Peter 
Ariaans, die 8 jaar is en die in 
Limburg woont in Holten-Born. 
Wat een feest voor Peter, want hij 
gaat een bezoek brengen aan 
LEGOLAND. Heen en terug met 

Prijswinnaars 
Bijna 5 duizend jongens en 
meisjes hebben de puzzel uit 
LEGO krant nr. 6 goed opgelost. 
Geweldig, hoor. Stápels envelop- 
pen en kaarten bracht de postbo- 
de iedere dag. En hoe moest de 
zin afgemaakt worden? 
Ja, allicht, LEGO IS NATUUR- 
LIJK .…. STEENGOED. - 
“Steengoed”, dat was het woord 
wat je moest vinden uit de 

plaatjes. Was niet al te moeilijk, 
hè? 

Hier volgen de prijswinnaars: 
Monique Veraart uit De Heen 
(bij Roosendaal) 
Harry Hoek uit Groningen 
Eddie Snijder uit Nieuw- 
Amsterdam (Drenthe) 
René Reniers uit Made in Noord- 
Brabant en 
Rob Haazebroek uit Rijnsburg. 
Nou jongens, gefeliciteerd en veel 
plezier van jullie LEGO prijs. 

En de rest: niet getreurd en maar 
weer gauw meedoen met de 
nieuwe puzzel. Zorg, dat ons 
bureau overstroomd wordt met 
jullie oplossingen. En wie weet 
ben jij dan de gelukkige winnaar. 

het vliegtuig en °n hele dag 
eregast in LEGOLAND. En hij 
mag nog iemand meenemen ook. 
Als je terug bent, Peter, schrijf je 
ons dan eens hoe het was? 
Gefeliciteerd en een hele fijne dag 
toegewenst. 
De andere 100 prijswinnaars 
hebben inmiddels hun prijs ook 
thuisgestuurd gekregen. 



De dames zijn tegenwoordig toch 
maar aktief met de LEGO treinen 
bezig. Isabel van Dijk uit 
Leiderdorp schrijft ons: 

{\ Wij (ik en mijn zusje) vinden de 
“ LEGO trein het leukst. Weet je 
wat je daarmee kunt doen? Dan 
moet je eerst een baan leggen met 
flink veel bochten en dan moet je 
de bochten ophogen. (Je moet 
wel even zoeken met de baan in 
elkaar zetten, dat de rails niet 

—treekt) Wijdoerdat zorwij — 
| zetten de hoogste bocht op 2 

Lego steentjes en de volgende 
bielzen op 1 steentje. Je kunt dan 
een wedstrijdje doen wie de 
meeste rondjes kan rijden, zonder 
dat de trein ontspoort of iets 

_anders.” 

Nou Isabel, jullie gullen je ook niet zo 
\ De vervelen met LEGO, denk ik 

gedankt voor je geweldige brief. hoor 

Beste Lego redaktie, schrijft 
Sacha Vencken uit Voerendaal, 
“Ik.vind Lego erg leuk, daarom 
speel ik er veel mee. Pas geleden 
heb ik van Lego techniek de 
helicopter gekregen. ledereen 
denkt, dat er alleen maar jongens 
met techniek spelen. Ik ben een 
meisje en vindt het toch hardstik- 
ke leuk. Op de foto staat een 
romeinse boerderij, die ik van 
Lego heb gemaakt. Er zitten ook 
lampjes in. Komen er nog nieuwe 
dingen van techniek?” 

Ja Sacha, er zijn op het ogenblik heel wat 
meisjes die graag mer een LEGO trein of 

LEGO techniek spelen, En waarom ook 
miet? En zoals je gezien hebt zijn er ul 
weer nieuwe techniek dozen bijgekomen. 
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Wij zijn altijd weer verrast van de leuke en gezellige 
brieven, die we van zoveel jongens en meisjes krijgen. 
Vaak mooi versierd en met grappige tekeningen erbij. 
Jammer, dat we ze niet àllemaal in de krant kunnen 
zetten, maar ja, dan zou er helemaal geen plaats meer 
zijn voor andere dingen. En dat is ook weer niet leuk. 

Hier alweer zo’n technische 
dame, Misjka ten Hove, 9 jaar, 
uit Oegstgeest schrijft: 
“Vaak speel ik met LEGO. Als ik 
een huis maak, vindt ik de deur 
zo-klein; Daarom heb ik een deur 
verzonnen, die ook open en dicht 
kan. Kijkt u maar naar de 
tekening. Groeten van Misjka. 

Goed bedacht, Misjka. En heelt twevallig 
is LEGO op dezelfde gedachte gekomen 
want er komen binnenkort huizen met 
grotere deuren en muren, die ook kunnen 

EI draaien. Bof júj even. 

Beste Redaktie, schrijft 
Christiaan de Groot uit 
Bovensmilde, 
“Ik vond de brief van Etienne 
Eenhoorn (krant nr. 6) erg leuk, 
want ik bouw ook graag zulke 
race-wagens. Vorig jaar had ik 
een gemaakt met geel voorlicht 
en rood achterlicht, die je kan 
laten branden op een batterij, die 
in de wagen verborgen was; je 
kon geen draden ofzo zien.” 

Heb je die nieuwe daas met verlichtings 
steentjes al gezien, Christiaan? Dat is 
natuurlijk precies iets vaor jou 

“* Aan de Redaktie, 
De Legokrant lees ik graag. 
Telkens als ik in de winkel ben en 
er is een nieuwe krant, dan vraag 
ik hem. Er staan altijd leuke 
dingen in. De poster in de laatste 
krant was ook erg leuk. 
Hierbij wou ik u vragen of u in de 
volgende krant iets over schepen 
liet zien; zeilschepen, passagier- 
schepen. Bij voorbaat dank. 
Paul Roos uit Gronsveld (L.)” 

Beste Paul. 
Wezüllen proberen in de volgende kran! 

aan je vrâag te voldoen. Wé kunnen je 
alvasr een klein geheim verklappen. Er 

LEGO een prachtig nieuw schip 

in aantocht. n driemaster fregat! Let op 
de LEGO krant van september 

“Beste mensen, 
Ik heet Arnold Niessen, ik ben 9 
jaar en speel al 8 jaar met LEGO. 
Het gekke is, dat het leuk is, leuk 
blijft en steeds leuker lijkt te 
worden. Want ik ben voorlopig 
nog niet met LEGO uitgespeeld. 
Mijn broertje Wiro is 8 jaar en 
speelt al zeven jaar met LEGO. 
Onze pappa vindt spelen met 
LEGO ook leuk en mijn kleine 
zusje Katja, die smijt de LEGO- 
‚boel altijd ondersteboven. Ik 
stuur hierbij wat foto’s van de 
spullen, die wij zoal gemaakt 
hebben. 
Heel veel groetjes van ons 
allemaal”. 

Dat isdang niet mis, Arnold, wat er 
ullemdat op die foto's staar. 'n Enorme 
hoeveelheid landbauwwerktuigen 

igen die echt kunnen vliegen 
nshiet zweefmolen systeem, 'nenornt 
ntad, helemaal elektrisch, en nog 

veel meer. Prachtig.hoor. En die pappa 
van jougelie kan d'r ook wat van, zeg! 

“Ik speel graag met lego, de 
nieuwe poppetjes vind ik erg 
leuk. Het is alleen jammer dat 
sommige kleine dingetjes niet los 
verkrijgbaar zijn. Maar ondanks 
dit heb ik tocheen microfoon- 
standaard van 1 meter 35 cm 
gemaakt en hij werkte echt.” 
Dit schreef Tonni Schouten uit 
Den Haag. 3 

Tja, Tonni, LEGO kan moeilijk al die 
handerden onderdeeltjes ook nog eens los 
gaan verkopen, dat begrijp je natuurlijk 
wel. Maar dat van die-microfbon.is wel 
erg knap.van je 
Veel succes verder 

Dick ten Napel uit Marknesse 
schrijft: 
“*espeel al 6 jaar met Lego. Ik 
ben 8 jaar en heb pas geleden nog 
een boot van 76 nopjes gemaakt. 
Ik heb geen rompen, maar ik 
maak ze zelf. Het schip was 10 
nopjes breed, het was een 
tanker”. 

Het was vast een reuze 

boot, Diek. Knap 
van jou-om ook de 
rompen zelf te 

maken. 

René van Dis uit Dieren deed 
helaas geen adres bij zijn briefje. 
Hij schreef: 
“Ik vind de Legokrant leuk, en 
wat ik nòg leuker vind: LEGO 
techniek. En daarvan heb ik deze 
jeep uitgevonden. Ik ben nu al 
aan het sparen voor de vorkhef- 
truck”. 

Prima René, even doorzerten mer dat 
sparen en dan heb je weer een fijn stuk 

techniek om 
mee 1 
knutselen 
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VERTELD EN 
GETEKEND 

NEE Hoorl we 
ZIJN ER ZO. Kijk 
MAAR, DAAR 15 J 

HETS 

OPDE PLANEET SUCROSIA , WAAR 

ALLES VAN SUIKER IS, LAGEN BIJNA 

ALLE WITTE WOLLIGE WEZENTJES 

TE SLAPEN. OOK HET OPPER 

WEZENTTJE LAG MET ZIJN RoDE 

NEUS TE SNURKEN, 

ALLEEN XX ÉN YY WAREN OP 

ZOEK NAAR CARAMELPLANTJES. 

OEI, KIJK Nou 

TOCH EENS. 
DAAR Kon T EEN 
El VAN DE BERG 
AFROLLEN Ì 

GEHEIMZINNIG 

HooR „ER KOMT 
OOK NPG GELUID 
UiTosevnemen en 

De BEPTIT... 

LELIJKE DIEVEN! 

WAAR GAAN Juulk 

MET MN EI 

HET ROLDE VAN 
DE BERG ,WE WISTEN 

NIET JAT 'T VAN U WA 

S3SSTTÌ IK GELOOF ER 
NIETS VAN. GEEF HIER! 
EN SSSCHEER JE WEG! 


