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zijn we 
dan weer met de 
achtste LEGO 
krant, Hopenlijk 
‘vinden julie deze 
weer net zo leuk 
als de vorige 
kranten. Is 
iedereen vol goede 

moed aan het nieuwe 
schooljaar begonnen? 

Toch altijd wel weer een 
beeije spannend, hè, 

zo'n nieuwe klas met andere 
boeken en in de meeste gevallen 
ook een andere juf of meester. 
Misschien ben je veel naar een hele 
nieuwe school gegaan en dan heb 
je zéker wel even ijd nodig om te 

Wee hebben van de zomer weer veel 
brieven van jullie gehad en veel 
‘puzzelinzendingen. En ook een 

Smurfen 
kunnen we 
allemaal 
Tjonge jonge, daar in Brabant 
weten ze wel raad met bun, 
LEGO stenen, hoor. Kijk me nou 
toch die moaie smurf weer eens. 
Gemaakt door Huberto Loo- 
mans uit Asten. Twee foto's 
‘stuurde hij ons, één van de Grote 
Smurf en en van de Lach Smurf, 
tenminste, zo zullen we hem maar 

Prima werk, Huberto. Dat brengt 
weer een heleboel kinderen opn. 
idee. 

ink aantal foto's van mooie 
‘dieren, die julie gebouwd hebben. 
Daar waren werkelijk hele 

chi lammer. dar nier alle 
ER 
drucken. Maar ja, ällemaal 
kumen we ze toet niet opnemen 
zoals we ook niet ll brieven 
Kunmen afdrukken, die julie ons 
sturen. 
‘Maar je zult zien, dater in deze 
krant toch erg veel werkstukken 
van julie staan. Want we hebben 
gemerkt, dat jullie het erg leuk 
vinden om dingen van elkaar te 
zien en niewe ideeën op te doen 
over LEGO. 
Nou, daardoor kwamen wij weer 
‘op de gedachte van een Dolle- 
dingen-dag. Daarover kun je 
verderop in de krant wat meer 
lezen. 
En natuurlijk staan ale nieuwe 

dozen en doosjes van LEGO er 
weer in, het zjn er heel war deze 
keer. En een mooi … … dar erbij 

am gindelons page 
1 Oa maar gun Kijken wa 

‘Daag. de groetjes en tot de 
volgende keer. 
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Niet gewoon en toch wel? 
die je gewoon eens zou kunnen oak heel veel mooie vogels zijn 
opzoeken. Om te praten, te er, los in het park of in grote 

Stel je komt op een ve 
partijtje en daar zi 
ziten in een rolstoel. Znbenen wandelen of te spelen; Daar kun volires. 
zien in beugelsenhetkan z'n ___ je hele fijne vriendschappen van Je kunt er heel fijn wandelen in 
hoofd niet goed rechtop houden krijgen het park en langs het natuurpad, 
en het praat heel moeilijk. Wat Maar meestal is dit moelijk, je kunter spelen met de geitjes je 
doe je dan? ‘omdat gehandicapten vaak in een kunt wat drinken in het restau 
Doe je net of dat kind er hele tehuis wonen, waar alles voor rant of op het grote zonneterras 
maal niet is, kom jeer maar niet hun is aangepast. En dan kom je met LEGO spelen. Want daar. 
in de buurt? Of ga je het staan ze dus niet zo vaak tegen ‘staan enkele speciale LEGO 

tafels met krukjes en heel veel 
LEGO stenen om je mee te 

aangapen, of ga je er stiekum 
grapjes over maken mel andere n 5 
Enberent Of doe je gewoon tegen Ontmoetingspunt: 
dat kind zoals je altijd tegen El 2 federen doe es mosje, __ De kinderboerderij 
om daarover le praten en le ne 
denken. die het ook goed vonden dat 
Natuurlijk heb je weleens — gewone en gehandicapte kinderen 
gehoord van „gehandicapte elkaar eens leerden kennen, Kinderen, nietwaar? Gehandicapt _ festen cen Bea auk plan 
betekent, datje niet op een uitgewerkt. In Drachten. a 
verstand, je geest, kunt gebrui. dede nd 
ken. lemand kan dus lichamelijk, Sora ee enen Wd, 
of geestelijk gehandicapt zijn. of sepandienpte linderen. Die 
alleber Kinderboerderij is fantastisch, er En het is lang net eenvoudig om 
meteen gehandicapt ind ome 
gaan, als je het niet gewend bent, Want je vindt het vaak een betje 
raar en vooral eng, Je bent bang Ja, ik weet zeker dat jij daar wel 
dat je iets verkeerds doet, of je een hele dag plezier zou kunnen 
verstaat de ander niet je voelt je aeg hebben. En even zo goed hebben 
‘onhandig, je schaamt je een : de kinderen van Huize 
beetje en je hebt medelijden. En Maartenswoude (zo heet het 
dat allemaal omdat zo'n kind. : tehuis) er plezier en komen ze er 
„anders is dan jij. Gek eigenlijk, heel dikwijls, zo vaak ze maar 

|_ want wie is er nù niet anders? Als ‘kunnen, om er te spelen en le 
| jeeen heleboel sproeten hebt, of kijken en te helpen met de dieren. 
|_ je draagt een brl, of je ene been is 5 En heel gewoon ontmoeten jullie 

wat korter dan het andere, of je elkaar daar, moet je samen 
|_ hebt vreselijk veel moeite met lachen om de gekke bokkespron- 

rekenen, of noem maar op, dat is É gen van de klimgeiten of zitje 
toch ook anders? Iedereen heeft samen te bouwen aan de LEGO 
wel wat, dat hoort er gewoon bij. speeltafel 
‘Alleen, bij sommigemensenishet Goed idee hè? 
wat mêer of wat ernstiger. Maar zijn wel 3 duizend dieren. Eris 
Saarom horen zeer toch web. ivoorbelisenenormekonine DPO) Even onthouden €444 
of niet soms? Reken maar, dat berg, waarin heel veel konijnefa- 
gehandicapte kinderen het ook milies wonen. Erzijn natuurlijk Alsje nog eens in de buurt van Drachten komt, of als je er woont 
fijn vinden als je „gewoon” tegen zwanen en eenden in het wateren misschien, dan is het beslist de moeite waard om eens ’n bezoekje te 
En En engen man deze wike kinder oerder, Van mts ton oet 
Misschien woonter bijjouinde geiten en kalfjes en varkens en oan ie on recht vhn 10 dot Gunn Deters ven 
buurt wel een jongen of meisje, pony's en een heel cavia-dorp. En een lele dag is niet duur: 75 cent voor jou en 1 gulden voor 

ei 

Dieren van LEGO 
DET, wei hoevinden Er waren nog meerleukeinzen- uit Uden ons nog deze lekening 

jullie deze LEGO dingen. RonaldvanNistehoog vaneen LEGO eend. Heel 
koeinhetgras? _ uit Rosmalensturdeeenfoto duidelijk nietwaar? 
Prima melkkoetje, van een schattig rood paardje met _Nou, hoe zit dat met die beesten? 
zotezien,hê? ° een wittebles op zijn kop. Envan _We willen er voor de volgende 
Deze koe is Lex Wernars uit Deventer kregen _ krant ook wel weer een paar 
gemaaktdoor we ook een kleurenfoto vaneen __ hebben. En dan het liefst met een. 
Sjoerd Roorda uit prachtige pinguin, in mozafek 
Haaren (N.Br). _ gemaakt op een bouwplaat. Er 
Heel knap gedaan, was een grappige olifant met een 
vind ik. hangoor van Idske Bakker uit 

Emmen en nog een mooi beest — 
we denken een lapjeskat van 
Edwin Burgers uit Zevenaar. Die 
staat ook vrolijk tussen de 
bloemen in de tuin. 
En tenslotte stuurde Ecco Vogels 

zwart-wit foto erbij, oké? 
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Terug naar de 
In de klas van Juffrouw Anneke 
was het heel rustig. Want juf was 
aan het vertellen. Alle kinderen 
luisterden met open oren, zelfs 
René en Paul, die anders nog wel 
eens met andere dingen bezig, 
waren 
Het was ook niet zomaar een 
verhaal, wat juf vertelde, nee, het 
ging over hun eigen stadje, over 
Weidam. Want dit najaar, in 
‘oktober, zou Weidam 700 jaar 
bestaan. Ja, 26 oud was de stad 
al. In 1278 was Weidam een echte 
‘stad geworden, dat stond in een 
heel oude brief, die bewaard was 
gebleven. 
‘Natuurlijk was Weidam wel 
veranderd ín al die eeuwen, maar 
een paar oude dingen waren nog 
overgebleven. Er was nog een 
stuk van de oude stadsmuur over 
‘en ook een poort, die in vroegere 
ijden °s nachts dicht ging en 
smorgens weer open. De 
poortwachter woonde toen in een 
klein huisje ernaast en dat huisje 
iser ook nog. En ja, dan had je 
natuurlijk nog het kasteel! Dat 
{was juist helemaal gerestaureerd, 
alle kapotte torens en afgebrok- 
kelde muren waren weer keurig 
gerepareerd en het zag er weer. 
bijna net zo uit als vroeger. De 
‘ophaalbrug over de gracht werkte 
weer, er was cen mooie binnen- 
plaats, er waren vier torentjes en 
bovenlangs het kasteel liep een. 
echte trans met kantêlen, waar 
vroeger de ridders en soldaten 
konden uitkijken en de wacht 
houden. 
Juf vertelde, dat het 
(Gemeentebestuur had besloten. 
om een groot feest te houden, net 
zoals het vroeger was. 
„Hebben jullie wel zin om mee te 
doen?” 
Jaana”, brulde de hele klas 
„Nou, dat is fijn,” zei juf „want 

Riddertijd 
het wordt een grote verkleed. 
partij. Wat denk je, dat Jullie 
zouden kunnen uitbeelden?” 
Ridders juf, riders”, riepen alle 

Jongens. 
‘En de meisjes gilden: „Ik word. 
wel een jonkvrour 

„jullie denken toch 
niet dat een stad in. 
1278 alleen 

r uit ridders en. 
jonkvrouwen 

„kunnen we niet allemaal groepen 
maken van de mensen uit die tijd?® nen hebben. diemetgroenteen ___schildknapen en ook de schone 
„Juist René, dat is nou preciesde _ fruit en eieren naar de markt jonkvrouwen ontbreken niet En 
bedoeling. Je had in die tijd kwamen. We gaan de gilden. Hertog Karel met zijn vrouw 
natuurlijk ook gewone burgersin _ uitbeelden met de gildemeesteren _ Geertruida en zijn hele gevolg 
de stad en mensen, die allerlei de leerjongens en de politie uit die komen ook, De Burgemeester 
beroepen uitoefenden, de am- tijd, dat waren deschoutenzijn __ heeft dat allemaal al keurig op 
bachtslieden. Dat weten jullie schepenen” papier gezet”. 
toch wel? We zullen dus ook cen __„Maarjuf.zijnerdan helemaal „Tatarataaa.…, ” Boem! klonk 
slager moeten uitbeeldenende geen ridders?” vroeg Martin, die het ineens en de hele klas lag slap 
bakker, de smid en de schoenlap- _ er zo van hield om riddertje te van het lachen. Want Martin, die 
per en éen marskramer, weetje —__ spelen. inmiddels boven op een bank met 
wel, zo'n man die met allerlei a, natuurlijk wel", zei juf, „er __ cen denkbeeldig zwaard stond te 
koopwaar langsde deuren ging. __ zijn edellieden met hun vrouwen __zwaaien, verloor zijn evenwicht 
En we moeten boeren en boerin- _en kinderen, ridders met hun en tuimelde op de grond. Ai, ai, 

ai, hij keek even sip, maar dat 

Heb je ooit zo’n stad gezien? | Eur:zues, 
was meer van de schrik dan van. 

zover jongen” 
Martin lachte ook alweer: 
„Ridders hielden toch ook een 
toernooi, juf? 
„Jazeker, en dat gaat hier ook 
Bebeuren Martin. Dat wordt het 
hoogtepunt van het feest. We 
gaan weer helemaal erug naar de 
riddertijd, En als jullie nu eens 
‘even allemaal rustig gaan zitten, 
‘an zal ik jullie daar een fijn, 
verhaal over vertellen”, 
Nou, dat liet de klas zich geen 
twee keer zeggen. Gauw kropen 
ze allemaal op hun plaats en toen 
‘begon juf voor de tweede keer die 
middag te vertellen 
En dat was maar goed ook, want 
voor werken was iedereen loch. 
veel te opgewonden. 

‘Een stad, waar de Domtoren van 
Utrecht in staat en het stadhuisje 
van Hoge Zwaluwe en de 
brandweerkazerne uit Meyel en, 
nog veel meer uit allerlei plaatsen. 
13 Jongens van Huize de la Salle 
uit Boxtel hebben daar aan 
gewerkt en ze hebben allemaal 
iets gemaakt, wat ook in hun 
eigen woonplaats staat. Daar zal 
heel wat uurtjes aan gewerkt zijn, 
zo tezien. Knap gedaan van 
‘André, Mark, Hennie, Franslan. 
Gerard, Paul en nog een Paul, 
Kees, Fred, Ronnie, Rob, Frans 
‘en Erik, Jullie hebben een plaatsje 
in de LEGO krant wel verdiend 



Bouwboek Techniek 

Dit boekje met 16 bladzijden is Mocht je eigen LEGO winkel 
precies, waar jullie ons zo dik het boekje niet hebben dan. 
om vragen, Er staan hele duidelij- kun je het bestellen bij LEGO in 
ke aanwijzingen in over hoe je Grootegast, afdeling Konsu- 
bepaalde technische onderdelen menten Service. In dat geval moet 
kunt gebruiken en hoe je diverse __ je een girobetaalkaart of en 
konstrukties in elkaar zet. Met ‘bankcheque bij de besteling 
dit boekje heb je nòg meer plezier insluiten, waarop 1,25 is inge- 
van je technische bouwdozen,je __ vuld. Ook moet er natuurlijk een. 
vindt er ook nog verschillende. handtekening van je vader of 
nieuwe modellen in, bijvoorbeeld moeder opstaan. 
cen motorfiets, probeer het eerst maar eens. 
Het artikelnummer van dit bij je LEGO winkelier. 
boekje is 223 en het kost maar f 1,25. 

‘bouwers van nieuwe, knotsgekke LEGO puzzel rebus ore 
‘Aha jongens en meisjes. Eventjes __zou willen ontvangen, als je cen tentoonstellen. En alle kinderen 
julie hersentjes laten kraken, van de prijswinnaars wordt. Dat die daar belangstelling voor 
even goed kijken en nadenkenen is geweldig zeg, dan weet je zeker, hebben, kunnen dan komen 

nieuwe, goeie bouwideeën en 

dan heb je zó uitgevonden welke _ datje niet cen LEGO prijs krijgt kijken en er met de makers over 
ln iste. dieje al hebt DAG praten en vragen hoe het in 
En dan maar gauw een briefkaart _Dus: Bon invullen of overschrij- mekaar zit enzo. En dan hebben 
pakken of een envelop en de. venen vóór november sturen _ | Watisdâtnouweer,zuljewel ze zelf ook weer wat le proberen 
oplassing aan ons opsturen. tan de Redaktievande LEGO _ | zeggen. Nou. lees mäar eens Misschien wordt het één dag, 
1e mag de zin invallen op de. Krant, Nieuwlandsweg 41,9751 | goed bijvoorbeeld ergens in het midden 
puzzelbon, maarjemaghemook _ GJ Haren Gn. Erzijn veel knappe LEGO van Nederland, maar misschien 
Sewoon opschrijven op een kaart _ Eris ook weercenreservebon | bouwers onder ulie.Jongensen worden het ook wel drie dagen, 
ofeen bricie. Alsjemaarniet_ voor een broerje of zusje, meisjes di hee nieuwe uitvindin- _ verdeeld over het and. Dat hangt 
vergeet om alle andere gegevens vriendje of vriendin. gen doen, die leuke ideeën hebben _ cen beetje van jullie af. 
van de puzzelbon ook over te en die de gekste dingen met 
en 5 LEGO uitwerken. Vaak sturen ze Wat tied 
Kijk eens aan: Je mag zelfs erbij een foto of tekening of beschri joen 

zetten welke LEGO ving naar LEGO in Grootegast Elites Je à 
doos jij graag of naar de LEGO krant. Op de eerste plaats verwachten 

Soms, als het duidelijk genoeg is we van jullie nu nog meer brieven 
en niet te veel, komt zo'n werk- waarin je ons je knapste LEGO 
Stucin de krant. Datkunjedeze _ verzinsel vertelt of aat zien. 
keer ook weerzien. Maartoch _Het moet welecht iets bijzonders 
blijven er ook een heleboel ideeën _ zijn. Dat kan bijvoorbeeld door 

liggen, zoals bijvoorbeeld een__ een nieuwe toepassing te vinden 
robot die opcenmotortje __ voor bestaande stenen, of door 

werkt, of een uitschuifbare een uitzonderlijk model te maken 
hiskraan van 33 meter lengte, of of iets heel geks of moois 
cen speciale besturing vooreen _ Je schrijft dat dan vóór l novem 
wagen met aanhanger, enzovoort. beraan Wanda, afdeling KSA, 
‘Aan de andere kant merken we __ LEGO Nederland B.V. Lego- 

‘uit julie brieven, datjeook __ aan 1, 9861 AM Grootegast 
graag van andere kinderen wilt Zet boven je brief het woord 
Zien of horen, watzevoor * „Dolle-dingen 
goeds hebben bedacht watje werkstuk is, 
Sia, datiseen probleemhê? doen en hoe groot hetis 
Maar we gaan er nuietsaan _ Bij LEGO wordt dan bekeken of 
‘doen. LEGO isvan plan om _ jouw werk in aanmerking komt 
over enige tijd een speciale voorde tentoonstelling en te 

dagte gaan houden, zijner lijd krijg je daar dan 
waarop uitvinders van misschien een titnodiging voor. 

Het kan dus zijn, dat niet 
iedereen wordt uitgenodigd. Nou 
ja, dan maar niet getreurd en stug doorgaan met bijzondere dingen. 
bedenken. 

De zin, diein de rebus staat ist arn Tia, en op de tweede plaats verwachten we ook brieven 
waarin je schrijft of je belangstel- 

De zin, diein de rebus staat, is: 

Ù int ES Theet. ling hebt voor zo'n dag en zin om 
te komen kijken. Schrij je dat Straat Straat. nee 

PIAS en wa Plaats. En als we dat dan weten, dan 
4 zullen we ons best doen òm het 

Leertijd wr ven beefljd nn seen voor julie te organiseren, Je 
'Alsik win, wilik graag doos nr… 5 Als ik win, wilik graag doos nr. 5 hoort dan nog wel, misschien al 
‘ontvangen. ‘ontvangen. in de volgende LEGO krant (eind 
Ik wil graag wel/geen stripverhaal in de krant Ik wil graag wel/geen stripverhaal in de krant januari), waar en wanner de 
(Doorhalen wat je niet wilt) (Doorhalen wat je niet wilt) Dolle-dingen-LEGO -dag gehouden wordt 



LEGO nieuws 
Mensen, mensen, het is gewoon te gek, wat er 

allemaal weer bij komt van LEGO. Fantastische 
dingen, waar je weer eindeloos plezier mee kunt 
hebben. Een nieuw bouwmeestermodel, ’n nieuwe 
techniekdoos, voor de peuters weer iets leuks, voor 
iedereen is er wel weer wat bij. En voor je het weet, 

staat Sinterklaas al voor de deur. 

hebben de kleintjes nog niet, 
zo'n leuk veilig DUPLO bootje 
Dat laat je zó in het bad of op de 
grond varen, zeg, Wat een pret 
(geeft dat. En de matroos laat zich 
rustig mat spetteren. Doosje 534 
kost 5,45, 

De kleuter die zo langzamerhand. 
zan de gewone LEGO steentjes. 
toe is, zal een mooi begin kunnen 
maken met deze Kennis- 
makingsdoos (nr. 9, 17,50). Er 
zit van alles in om eenvoudige 
modelletjes naar eigen fantasie te 
bouwen en veel te leren. 

Ook met de doos Pappelepop 
kan een kleuter uren zijn gang 
gaan. Er zitten 4 popjes in en cen 
hoeveelheid pruiken, hoeden, 
[petten en steentjes, waarmee wel 
meer dan 100 verschilende 
figuren kunnen worden gemaakt. 
Een voorbeeldenblad ser! 
Deze doos, nr. 205, kost 13,95. 

Hèt grote nieuws 
Een echt kasteel! 
En wat voor een. 
Metechte torens en 
een ophaalbrug, met 
ridders en 
kasteelwachters en 
paarden. Wat een, 
feest, om daar mee 
te spelen, 
Door middel van 
scharnieren kan het 
kasteel ook nog, 
opengedraaid worden, 
zodat je ervan 
binnen beter bij kunt 
Ziejede vlagtroisvandetoren Een groots kado voor een 
wapperen? Eén ridder gaat juist___ bijzondere gelegenheid. Deze 
‘op weg om zijn jonkvrouw te, ridderdoos kost 79,50 (nr. 375) 
veroveren! 

Je brandweer kan ook weer in 
aktie komen. In doos 316 
(29,75) zit een prachtige 
blusboot en die heet „De 
Vuurvechter”. Daar Zitten maar 
liefst 8 richtbare waterkanonnen op. 

En had je nog geen brandweerka- 
zerne? Nou, die zit in doos 374, 
kompleet met een alarmcentrale, 
toren, 5 uitgangen, wagens en. 
spuitgasten. De doos kost 49,75. 

de ADD krant 5 

(vanaf 9 jaar) 
Deze driemaster fregat is maar 
liefst een halve meter lang, Het 
zal een pronkstuk zijn op je 
kamer met z'n 38 stukken 
geschut, 12 zeilen en 4 reddings- 

boten. Het geheel staat 
stevig op cen voetstuk 
(Doos nr. 398, prijs 
f92,50). 

À 8 

(vanaf 9 jaar) 
Naast de skelter en de vertra- 
‘gingsdoos, waar we het in de 
vorige krant al over hadden, iser 
mu ook nog een grote 
„Technische Montage Kraan” 
Deze heeft een cabine en een 
teleskopische mast, dat wil 
zeggen, de hogere delen zitten in 
de lagere en die schuiven automa 
tisch in en it. Aan weerszijden 
van het onderstel zitten vier 
uitschuifbare poten, om de kraan 
stabiel te laten staan als hij werkt. 
Echt een aanwinst voor de kleine 
LEGO technici. De kraan kost 
79,50 en het doosnummer is 855. 

Misschien het meest voor meisjes 
— maar waarom zou een jongen 
het niet leuk vinden? zijn deze 
geheel nieuwe soort huizen Met 
de speciale onderdelen kun je snel 
muren bouwen, mooi stevig en 
glad, en door de scharnieren kan, 
het huis open en dicht. Je kunt er 
dus ook binnenin spelen. Er zijn 
er drie op dit moment: Een 
„Kapperswinkel”, met alle 
Kapspulltjes zoals een spiegel en 
eén wasbak en een droogkap. 
‘Natuurlijk ontbreken de kapster 
en de klant niet. Doos 230, prijs 
f39,50. 

Ook nog twee kleinere doosjes 
zijn erin deze serie. Heel ge- 
noeglijk zit moeder naar de tv. te 
ijken in een gemakkelijke stoe 
dat kun je zó te voorschijn 
toveren uit doosje 278 (f 8,50). 
Het televisietoestel zit er ook in 
natuurlijk en cen paar gezellige 
‘bijzeuafeltjes. 
De poppekindertjes hebben in 
hun eigen kamer een stapelbed en 
een kast. Dit vind je in doosje 297 
en daarvan is de prijs 22,50. De 
3 popjes zitten er ook in. 

In het „Doktershuis” kunnen de. 
dokter en zijn assistente sncl alle 
patiënten behandelen. De 
‘behandelkamer en de wachtka- 
mer zijn volledig ingericht, Deze 
‘doos 231 kost 65,50. 

Dan iser nog „Huize 
Speelplezier”, cen kompleet 
poppenhuis met keuken, kamer. 
‘en slaapkamer, met huisraad, 
tuinmeubels, terras en niet te 
vergeten de bewoners. Ook dit 
huis kan opendraaien, zodat er 
aan alle kanten mee gespeeld kan 
worden. Deze supergrote doos. 
232 kost 83,50, 
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eneen De volgende 
LEGO LEGO krant ‘componist 
hebben we ook |_ Eind januari 1979 ligt de nieuwe 
al. Diek de Boer |_ krant (nr. 9) weer gratis voor je 
uit Drachten __| klaar in de LEGO winkel, met 
heeft ditliedje | groot nieuws! 

In 1979 verschijnen er minstens 3 
LEGO kranten. Alsje die 
allemaal thuisgestuurd wilt 
krijgen zodra ze verschijnen, 
moetje vader of moeder een. 
girokaarije van f2,50 uitschrijven 

zelf gemaakt, | en aan jou geven Jij stuurt die 
de woordenèn | dan in een envelop (denk aan de 
de melodie. pastzegel) aan LEGO abonne- 
Moeilijk hoor, | ment Postbus 18 — 9860 AA Dirk Jan Kruis uit Deventer 
omaldie Grootegast stuurde foto's van zijn LEGO 
nooties goed | Zet achterop de envelop welje | schip dat hij zelf heeft gebouwd. 
op te schrijven! | naam en adres. Hij was ook alweer met een. 

nieuw schip bezig. Prachtig hè? 
Die nieuwe driemaster van 
LEGO zal ook wel wat voor jou 
zijn 

zelf 
kokkerellen 

Prijswinnaars 

LEGO puzzel nr. 7 

Zo zo, ja ja, dat waren er weer 
heel wat: puzzelinzendingen. En VG een paar eoedlen van Ati Oe de Vimert 
of jullie goed kunnen lezen? Nou, Mijnsherenland. Een daarvan is voor 
uitstekend hoor 
De LEGO blokken voor peuters Frambozenmelk ‘boontjes van de warme maaltijd 
eten DUPLO, dat wist je eedt nodig: overgebleven. (Of daperwijs of 
natuurijk alang. De chocolade- bananen dere harde” groe) Daar 
de ermee OSP voorop de boter Jes 
voor het LEGO pakhuis, dat is Den een appel en snijdt hem in kleine 
CHOCOMEL en de indianen. Aen 
Stam, waar het kleine jongetje vit 
het verhaal thuis hoorde, was de 

Maak de bananen meteen vork. 
fijn in een kom en doe er 

eetlepels frambozensiroop door. Je neemt een blikje zalm, of 
‘stam van de NAVAJO'S. En Klop deze vruchtendrij door | ron of maker Je doet de tenslote de koekjes: dat waren Herko neknshee  patianhaa Dari dee 

hadiednde rida n je de stukjes appel en augurk en THEEKRANSJES. peter defijngemakie aardappels en 
(Lijkt ons heerlijk bij de boter boontjes. Roer alles met een En dan hier de prijswinnaars, die Es HO 

hun fijne LEGO doos al thuis inder vett) goedanr elar en” 
hebben gekregen: Wat doen we met restjes? __ smulervan. 

Weggooien? Jammer. 2 Met cen stukje vlees kune. 
Lint ran Tee, Sar, dt sonnet egt vole doen Sa et 

muiden evn in eine stukjes Bak in de. 
Richard Huveneers,Tjaar, _ (1. Erzijn wat aardappelen en Koekepan en geniperd wije is weer uit Venlo-Bleriek, wat eingesneden paprika en wat beter 
Taeke Dn 8 Han champignons in een beeije boter. 
uit Zandeweer í Dae VEN Gelukkig, Wanda, die 
Ee re, 9 jaar, Ar benee vesten ge Ae behandelt 
it en à 

Alie Goutier, die 10 jaar is d onsen an bij 
in Steenwijk woont. is weer teru 
a Ze is een tjd ziek geweest en 
‘Allemaal van harte gefeliciteerd Julie hebben haar verwend met 
En ma maar meer gu an de Kain en bre en lingen 
lag om opnieuw je geluk te re dag kreeg zeer we 
beproeven paar en ze was er reuse blij me 

Fijn, dat jullie dat gedaan 
hebben. 
Wanda vroeg ons om jullie heel 
hartelijk te bedanken en dat doen. 
we dus hierbij 
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__Wat bracht de 
E postbode? 

„Beste Redaktie, 
kheb thuis Lego techniek en 
daar kun je veel mee maken. Mijn | Martin Willemsen uit 
vrienden en ik hebben kluizen _ | Woudenberg heeft van LEGO 
gemaakten ook een robotdie | steentjes een schemerlamp 

„Beste Redaktie, echt kan lopen. Veel groeten van | gebouwd, die echt brandt. Hij 
Wij heten Petra én Sandravan _ | Paul van de Boel”. Schrijf erbij: „Ik had er een lamp 
‘Kampen. Als wij horen datde van 40 Wat iì gedaan. Dat 
LEGO krant er is gaan wij gelijk | sane paul dre je atre er iet konden de LEGO stenen niet 
naar de speelgoedwinkel. Uw biescheven heh No maar hopen, datje | verdragen en ze zijn dus ver- „Beste meneer 
Krant vinden wij harstikkeleuk. | 1500 brake Nordi | vormde Hetis dus aante raden er Bf“) ier Reu een 
‘Ook die strip achterop ís erg meinen loved dolder — | eenlampvan +1SWattinte (DY tekening van een roterende 
grappig. Watwijtenslottenog | {GO pee ande ke doen”. stratenveger. Ik heb hem willen vragen is dit; Waarom. 
komt de LEGO krant niet om de. 
maand? Nou, dat was dus de. 
vraag. Doe de groeten aan alle 
mensen, die de LEGO krant 
maken”. 
'Afz. Petra en Sandra van, 
Kampen uit Oude-Tonge, 

zelf uitgevonden. Ik ben 
10 jaar en speel al acht jaar 
met Lego. Ik spaar nou voor 
de auto van technische Lego. 

Die vind ik erg mooi. 
De traktor, de vorkhef- 
‘truck en de helikopter 
vind ik ook erg moai, 
Kunt u geen fiets. 

dambrdarde foo ie onscherp wa om 
redken, Martin, En je met hie 
moeie hj LEGO senen erg voorzichtig 
in Ook uitkijken mer de zon 

Ina Visser uit Rotterdam schrijft 
„Het is voor het eerst dat ik mes 
‘doe met een Lego wedstrijd, Ik 

ageerde vien erg Eu: Pashebienik | mikenvariteeimische Leet 
Amer wernet vaker verschijnen dan drie en-mijn broer iets heel leuks, ‘Natuurlijk een kleine, net alsde 
er per oor want wee Je da su erg gemaakt, We hadden een groe | auto 
dar varden: Den zouden oe hanne grijze Lego plaat. Daar maakten | Hartelijke groeten van Arjen 

en wij kamers op. Indeeen zatde | Gonlag”. Uit Halsteren. 
wars voor die te maken Overgens van Ge dee Gedereen de groeien trg zaten boeven, die boeven waren | tacten, die soaarvener was en eef 

indianen. We speelden er met ndi oer eeen aa 
laymobipoppetjesbij.Lego | dri rou proces ln wor de dal 

„Beste Redaktie”, schrijft Eee gend warren je dez rn 
Etienne Videer uit Kan lezen. We ziee brief aan LEGO 
Nieuwenhagen, „Lego is‘het” bedek a SP far ok zl kn malen oké? 
speelgoed voor mij. Ik heb de maar cop 
technische traktor, ik heb de 
‘balenpers van Eisse Ritsema 

veël plezier met LEGO. 
Bart Jansen schreef een briefje 

nagebouwd en ikheb 8 machines over 
‘en een aanhangwagen. Ik spaar à „Beste Lego Redaktie, | „het maken van een hond met 
Hard voor de skelter” Wen mijn broertjes ie paar beent van de euwe 

5 PE nzusvinden Legs poppies. Dit heb ikzelf be 
KE eo | angderuk | pieikinessetnn. | de ien deren (Gld): saat mijn broerje vaa tis jaar en woontin 

Erie earn vindikere | boekjesvanbego. Wijsparen | Wageningen 
on renee | kroingen jn gekomen Ie | Letorikhoop datis | ariens 
sede ben muganbetsparenvoorde | krjgenzemeesailego.Dan | heli 

ikheb ook nog een vraagendie” | eelik erook vaak mee. Daag, | Bek 
„Beste Marianne, is: zijn er gen voorbeelden KEE 
Mijn Oma woont in Holland en _| verkrijgbaar van de modellen die é 
die stuurt mij de Lego krant elke wel te maken zijn uit de techni- Keer. Magik mee doen metde | schedozen,maarwaarvande | Be Mars. aar e 
kompetitie? Hier in Zuid-Afrika voorbeelden niet in de doos 8 EGO op je verfaardang: 

hen Die Nardo’ De krant vindikergleuk. ike | AL, 
Nardo Mennen, Johannesburg, schrijf nu voor de derde keer, 
Sout Arie Kom ie nou eens inde Legokrant?” 

LEGO cijf 
Ma ik er nlet je mager dt elf 
wiproberen. WL kur je daar 
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