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Beste jongens 

ee 
en Meisjes, 

1979 is alweer een paar weekjes 
oud. 
Denk je ook wel eens: „Wat zal 
dit jaar allemaal weer brengen?” 
“ou, in ieder geval brengt 't je nú 
ulvast een nieuwe LEGO krant. 
Met een kleine verrassing daarbij: 
Een velletje mini-stickertjes van 
LEGO. Altijd handig om op je 

jes te plak- 
Ken of op de boot of. 
dat je gemaakt hebt. 
Jullie schrijven ons zo vaak: 
„Waarom komt de LEGO krant 
niet vaker uit?” En kijk, hier is 
alweer een prettige mededeling. 
Dit jaar komt er een extra LEGO 
krant. In maart nog wel. Dat is 
dus al heel gauw, Je snapt na- 
tuurlijk wel dat zo’n extra krant 
niet zomaar voor de grap komt. 
Nee, dat wordt een zeer speciale 
) bed met super LEGO nieuws! 
erder verklap ik nog niets, 

maar... zorg dat je erbij bent, 
mensen. Haal die krant bij de 
speelgoedwinkel en vraag dan 
gelijk om de nieuwe mooie kleu- 
renfolder met een prachtige poster 
voor je kamer en een spannende 
raadwedstrijd met fijne prijzen. 

— Allemaal vanaf 20 maart onge- 
veer. 
Zo, nu even terug naar vandaag. 
Wait ook deze krant heeft na- 
tuurlijk weer veel gezellig nieuws 
van LEGO, brieven van jullie, een 
nieuwe prijsvraag, 'n lekker win- 
terrecept om zelf te maken, 'n 
bouwvoorbeeld en achterop weer 
de strip. Ja, jullie hebben het zelf’ 
gewild. Verreweg de meesten van 
jullie hebben ons geschreven, dat 
de strip moest blijven. Jullie vinden 
hem leuk om naar te kijken, te 
lezen en zelfs te kleuren en op te 
hangen. Dus, ga je gang jongens en 
meisjes. Veel plezier en tot de vol- 
gende keer. 

wor 

pe 

Sjoerd Brunia uit Rotterdam is al 
20 jaar! Op zijn 4e jaar begon hij 
al met LEGO te spelen en nu 
werkt hij er nog mee, zoals jullie 
kunnen zien op-deze foto. 
Sjoerd zit op de Hogere School 
voor Scheepswerktuigkunde en 
hij bouwt op het ogenblik voor- 
namelijk drijvende bokken in 
allerlei verschillende modellen. 
Zo’n model gaat hij eerst hele- 
maal van onder tot boven bekij- 

Drijvende bok 
ken en‚dikwijls vaart hij er ook 
op mee, voordat hij met bouwen 
begint. 
Het model op de foto is nage- 
maakt naar een bestaande drij- 
vende bok uit Noorwegen. Hij 
heeft bijna 100 uur hieraan ge- 
werkt. De lengte van het bouw- 
swerk is 1,20 meter, de breedte is 
0,40 en de hoogte 2,80 meter. 
Enorm hè? 

Nieuwe boom 
in LEGO bos 
De LEGO ontwerpers in Derie- 
marken hebben voor jullie een 
nieuwe boom erbij gemaakt. Hij 
zit onder andere al in het nieuwe 
ridder-doosje. Kijk maar bij 
LEGO nieuws. 
Het is een mooie, vind je niet? 
Hoog en recht, het lijkt wel een 
populier. Ook het materiaal van 
deze boom is wat anders. Het is 

namelijk buigzaam 
plastic en daardoor 
is hij sterker. 
Dat moet 
natuurlijk ook wel, 
hè, bij zo'n 
hoge boom. 
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DeLEG O speeltafel Ò 
— overal # inderén wat te doen willen hebben. 

pie tafel is erg stevig. De 5 kruk- zó vast, dat geen kindervingertjes 
J 

Als kinderen-zich vervelen, wo 
den ze lastig. Lb zitten vast aan het tafelblad. ze er af kunnen peuteren. Bij elke En A 
„Boeoe: 4. hoor ik jyrflie ereen heeft ruim genoeg bewe- tafel zit een „voorraadbak” met Prijswinnaars 
nu allem@al roepen. Maar3$ dit gsvrijheid en niemand heeft voor ca. 150 gulden aan LEGO … 
stukje is ook eigenlijk ma n rek aan stenen. Op het kunst- stenen. LEGO wedstrijd 
beetje voor jullie beste: n stof tafelblad kan geen krasje De tafel neemt weinig ruimte in 
heleboel voor grote merfs 
Ik weet zeker, dat kinderen het 
vervelend vinden om ergens láng 
te moeten wachten. Bijvoorbeeld 
bij de tandarts, totdat je aan de 
beurt bent, of in het ziekenhuis, 
of in de winkel waar je moeder 
jurken aan het passen is of schoe- 
nen uitzoekt. 
En wat gebeurt er dan? Dan heb- 
ben kinderen de neiging om op 
eigen houtje op onderzoek uit te 
gaan en dat vindt de winkelier 
niet zo leuk. Of ze lopen weg uit 
de winkel en dat vindt moeder 
niet zo leuk. Of ze gaan hele enge 
dingen zitten bedenken over de 
dokter of de tandarts en dat vin- 
den die ook niet zo geslaagd. 
Het zou toch geweldig zijn als er 
dan een fijne LEGO tafel stond 
met heel veel bouwsteentjes, om 
lekker mee bezig te zijn? 

komen en de bouwplaatjes zitten beslag. Inclusief de zitplaatsen is 
de diameter goed anderhalve me- 
ter, geschikt dus voor praktisch 
elke ruimte. Bovendien kan de 
tafel ook buiten geplaatst wor- 
den, want alles is weerbestendig. 
Echt geen gek idee om eens even 
bij LEGO naar de prijs te infor- 
meren. Die zal u trouwens niet 
tegenvallen. 
En het speelplezier voor de kinde- 
ren en het gemak voor uzelf zijn 
enorm groot. 
(05946-2031 afd. speeltafels) 

Wat hadden jullie je best gedaan 
om de poppetjes uit de folder van 
de vorige krant mooie gezichtjes 
te geven! Met kraaltjes en lapjes 
en veertjes en echt haar en nog 
veel meer hebben jullie er hele 
mooie en bijzondere kopjes van 
gemaakt. Het was dan ook weer 
heel moeilijk om de beste uit te 
kiezen. Maar dit zijn dan toch de 
prijswinnaars geworden: 
Sonja Pappot uit Soest, Martijn 
Schuur uit IJbergen, Jan-Paul 
Laurijssens uit Holten, Jessica 
Janssen uit Heelsum, Art-Jan 
Bovée uit Fijnaart en Esther Slin- 
gerland uit Pijnacker wonnen de 
6 fietsen. 
En de hoofdprijs, een garderobe 
ter waarde van 1000 gulden, is 
gewonnen door Lisette Megens { 
uit Wijchen. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. 
In maart komt er weer een mooie 
folder met een nieuwe wedstrijd. 
Vraag er maar naar bij-de speel-_— 
goedwinkelier. 

In deze grappige 
mopshond kunnen 
jullie centjes sparen 
om bijvoorbeeld 
nieuwe LEGO 
doosjes voor te ko- 
pen. Maar je moet 
hem natuurlijk wel 
eerst zelf bouwen. 
Nu, dat is niet zo 
moeilijk. Doe je 
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denken 

Een (voorlees)verhaal 

Snoetje de poes had zojuist haar ontbijt van poezebrokjes genuttigd, 
een sprong door het katteluikje genomen en zich uitgebreid gewassen 
in het ochtendzonnetje. Nu wandelde ze op fluwelen voetjes naar het 
dorp. 
Het was een mooie heldere dag. Het had gevroren en het was dus goed 
koud. De zon stond laag en gaf niet al te veel warmte. Maar Snoetje 
had geen last van de kou. Haar dikke vacht was precies als een warme 
bontmantel. 

Het was gezellig in de hoofd- 
straat. De groenteman zette juist 
zijn kisten met boerenkool en 
spruitjes buiten. De slager was 
ham aan het snijden, dat rook 
Snoetje al op grote afstand. Want 
voor lekkere vleeswaren hebben 
poesjes nu eenmaal een goede 
neus. 

{_ Kijk, ook de bakker had z’n win- 
kel al open en liep juist met een 
flinke stapel verse broden naar de 
etalage. 
Bij de boekhandel was het nog 
heel rustig. Alleen meneer Parkje 

— wandeldeer naar binnen ont zijn — — weer verder door het dorp, overal — 
dagelijkse krantje te kopen. 
Meneer Parkje heette natuurlijk 
anders, maar ja, dat wist Snoetje 
niet. Ze kende hem alleen maar 
van het bankje in het park en 
daarom noemde ze hem meneer 
Parkje. Ze gaf een kopje tegen 
zijn been en hij keek, en zei: 
„Dag poes, ik zie je straks wel > 
weer in het park hè?”. 
Snoetje miauwde even om de 
yafspraak te bevestigen en ging 
daarna op een holletje naar de 

visboer. Want daar was ze ook 
hele goeie maatjes mee. Een 
heerlijke geur van pasgebakken 

lekkerbekjes kwam haar uit de 
winkel tegemoet en Snoetje vond, 
dat een lekker hapje vis er, on- 

danks de brokjes, best nog bij 
kon. Als de visboer haar nu maar 

zag. Ze zette zich dicht bij de 
open deur en liet een vriendelijk 
„miauw”’ horen. Ja waarempel, 
de visboer keek op van de hete 
frituurbak en lachtte. „Zo Snoet- 
je”, zei hij, „al vroeg op pad van- 
daag. Heb je wel trek in een lek- 

ker stukje vis? Ha ha, het zou wel 
gek zijn als dat niet zo was. Nou 
vooruit, daar komt-ie dan”. Hij 
viste een stukje gebakken schol 
uit’n bak, blies er even op en 
gooïde het naar buiten. Owee, 
Snoetje hapte natuurlijk veel te 
gauw toe en verbrandde het punt- 
je van haar tong. Boos tikte ze 
een paar maal met haar poot te- 
gen het hapje tot het wat afge- 
koeld was en at het daarna met “7 
veel smaak op. 
Nadat ze uitvoerig haar snuitje 
had gewassen, drentelde Snoetje 

kijkend en snuffelend. Langs het 
gemeentehuis, waar net een 

bruidspaar naar binnen ging, 
langs de benzinepomp waar de 
dokter stond te tanken, en langs 
het schoolplein waar de kinderen 

“net pauze hadden. Tenslotte 
kwam ze bij het parkje, aan het 
einde van het dorp. Ze herinnerde 
zich nu haar afspraak. Zou me- 
neer Parkje er al zijn? Ze zag hem 
nog niet zitten. Was hij er niet? 
Had hij het toch te koud gevon- 
den? Onzin, gisteren was het veel 
minder mooi weer en toen was hij 
er ook. 

Wat was er aan de hand? 
Op een holletje ging: Snoetje in de 
richting van het bankje, maar 
plotseling bleef ze stokstijf staan 

van schrik. Want daar zat meneer 
Parkje. .. niet op de bank maar 
een heel stuk ervoor op de grond. 
Wat was dat nu? Dat was toch 
niet normaal midden in de win- 
ter? Langzaam kwam Snoetje 

dichterbij. Ze zag, dat meneer 
Parkje met allebei zijn handen 
over z'n enkel wreef en ze zag 
ook dat hij pijn had. Ze gaf een 

klein miauwtje en meneer Parkje 

keek op en deed z’n best om te 
lachen. 
„Hallo Snoetje”’, zei hij, „ben je 
daar? Ja, wat zit ik hier gek, hè? 
Ik struikelde over een tak en toen 
heb-ik ontzettend mijn enkel ver- 
stuikt. Ik kan er helemaal niet op 
staan of lopen. En dat is een 
ramp, want er komt om deze tijd 
helemaal niemand in het park. Ik 

ben maar op de krant gaan zitten. 
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Wie zou dat nou 

van een poes 
aim) 

Dat houdt nog een beetje de kou 
tegen”. 
Nu was het toch maar goed, dat 
Snoetje zo’n slimme poes was. Ze 
begreep onmiddellijk dat hier iets 
moest gebeuren. Want meneer 
Parkje was al tamelijk oud en hij 
kon wel ziek worden hier in de 
kou. Snoetje gaf hem nog een 
kopje en zette het toen op een 
lopen. Ze wist precies waar ze nu 
naar toe moest gaan: Regelrecht 
naar het politiebureau! 

_ Wat een moeite 
Het politiebureau was gelukkig 
niet al te ver weg en de buiten- 

deur stond open, dat was een 

meevallertje. Nu moest ze nog in 

de hal zien te komen. Ah, daar 

kwam gelukkig een bezoeker. 

Snel glipte ze mee naar binnen, en _ 

sprong tegen de agent op, die 
achter de balie zat. Die wist niet 

wat hij moest beginnen met die 

miauwende poes. „Hou eens op”, 

zei hij, „je bent verkeerd, je hoort 

hier niet. Kom, ga mee naar bui- 

ten”, Snoetje liep mee tot de deur 
maar vertikte het daarna om een 

/ stap verder te gaan. Ze moest die 

agent óók mee hebben, maar hij 

snapte dat niet. Ze zette een hoge 
rug op en blies uit alle macht, 
toen hij haar wilde oppakken en 
buiten de deur zetten. Toen ging 
erin het hoofd van de agent 
blijkbaar toch een lichtje bran- 
den, want hij vroeg: „Is er soms 
iets aan de hand; zeg, dat je zo 
raar doet? Zit er een grote hond 
buiten? Zal ik even met je mee- 
gaan?” Juist, dat was naar Snoet- 
je haar zin. De agent liep voor 
haar uit naar buiten, maar een 
hond was natuurlijk niet te zien. 
Snoetje zette het weer op een 
miauwen, deed een paar stapjes, 
kwam weer terug en eindelijk had 
ze succes. De agent begreep nu, 
dat zij wilde dat hij meeging. 
„Oké poesje”, zei hij tot Snoetjes 
grote opluchting, „even iemand 
waarschuwen en mijn pet pakken 
en dan kom ik. Ben toch be- 
nieuwd wat je eigenlijk wil". 
Ongeduldig wachtte Snoetje voor — 
de deur tot hij terug kwam. De 
agent was nogal verbaasd dat ze 
er nog zat, maar nu wel definitief 
overtuigd dat de poes een bedoe- 
ling had. Hij volgde Snoetje snel 
de weg naar het parkje in. 
Kun je je voorstellen, dat meneer- 
Parkje grote ogen opzette, toen 
hij daar plotseling de agent zag 
naderen met het kleine poesje 
naast zich. 
„Hoe, hoe …. nee maar”, stotter- 
de meneer Parkje, „nee maar 
Snoetje, heb jij edaan? Heb 
Jü een agent gewaarschuwd? Wat — 
geweldig knap van je! Wie zou 
dat nou gedacht hebben van een 
poes!” 
Ja, de-agent vond het ook gewel- 

dig. Hij hielp meneer Parkje 
voorzichtig overeind en onder- 
steunde hem tot aan het bankje. 
Daar zat hij in ieder geval iets 
beter. Hij beloofde hem direkt 
terug te komen met een politie- 
auto om hem naar huis te bren- 

gen, zodat het leed gauw geleden 
zou zijn. 
Snoetje kroop tevreden bij me- 
neer Parkje op schoot, begon 
zachtjes te spinnen van plezier en 

viel toen in slaap. Want ze vond, 

dat ze maar een vermoeiende 

ochtend achter de rug had 
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Inge en oma 
samen 
in de LEGO krant 
Inge Verkooijen is 2 jaar en kijk 
eens wat ze al geweldig goed kan 
bouwen met de grote DUPLO 
blokken. Oma is dan ook zeker 
heel trots op haar handige klein- 
kind. 
Toch maar wat fijn, dat er voor 
die kleine peuters van die kleurige 
en stevige DUPLO blokken zijn. 
Een voordeel is ook, dat ze zich 
er niet aan kunnen bezeren, want 

DUPLO heeft veilige afgeronde 
hoeken. En als ze groter wor- 
den... wel, dan past DUPLO 
ook weer bij de gewone LEGO 
steentjes. 

LEGO puzzel 
Is dit niet een geheimzinnige spion? Hij zoekt en hij loert in 
alle hoekjes van deze LEGO krant. Wat zou hij toch moeten 
hebben? Ach, hij is zijn naam kwijt. Dat is zielig. Alle 
lettertjes van zijn naam zijn helemaal verdwaald in de krant. 

Maar hij vindt ze wel terug, hoor. / 
Kijken jullie maar eens goed, dan zul je zien dat de spion alle É 
lettertjes van zijn naam al in de gaten heeft. 
Kunnen jullie ze ook allemaal vinden? En kunnen jullie ons dan ver- 
tellen hoe de spion heet? 
Vul de naam maar in op de puzzelbon en stuur hem vóór 3 maart 
1979 naar de Redaktie van de LEGO krant, Nieuwlandsweg 41, 
9751 GJ Haren Gn. De 5 prijswinnaars worden genoemd in de mei- 
krant van LEGO. 
Doe voldoende postzegels op je brief. Er moet 55 cent op een gesloten 
envelop en 45 cent op een open envelop. Schrijf je je oplossing op een 
briefkaart, dan is 40 cent porto voldoende: 5 
En nu maar gauw allemaal aan de slag om de naam van … 
te vinden. 

Uplo 

Een bericht aan organisatoren 
Winkeliersverenigingen, personeelsverenigingen enz. die wel 
eens feestelijke gebeurtenissen organiseren, kunnen gebruik 

maken van een speciale regeling van LEGO om LEGO speel. 

stenen tegen een kleine vergöeding in bruikleen te krijgen. M 

een pakket van 20 kilo ongesorteerde stenen kan al een bouw 
wedstrijd of iets dergelijks voor + 50 kinderen worden geor- 
ganiseerd. 
Wie interesse heeft kan meer informatie hierover per brief aa 

vragen bij de Afdeling Voorlichting van LEGO Nederland 

B.V. Postbus 18, 9860 AA Grootegast. 

DOLLE DINGEN 

In de vorige krant hebben we 
jullie verteld over ons plan voor 
een dolle dingen dag. Een dag in 
de zomer, waarop iedereen kan 
komen met zijn LEGO bouwsel, 
om het te laten bewonderen. Of 
zonder bouwwerk om alleen 
maarTe praten en te kijken en 
nieuwe ideeën op te doen. 
Want ideeën zijn er genoeg: 
Wandelpaarden, fruit-gokauto- 
maten, propeller-auto’s, reaktie- 
testers, super straaljagers, water- 
fietsen, grammofoons, differen- 
tieels, besturingen, schepen en 
nog veel meer. . 
We zitten alleen nog met een 
groot probleem. We weten niet of 
we een zaal moeten zoeken voor 
150 of voor 15.000 mensen. En 
dat is toch wel belangrijk. 
Daarom gaan we nu het volgende 
doen. Om te weten hoeveel men- 
sen we kunnen verwachten, vra- 
gen we jullie om een aanmel- 
dingsbon op te sturen. Daar doe 
je twee postzegels van 55 cent bij 
en dan krijg je, als alle aanmel- 
dingen binnen zijn, per post de 
uitnodigingskaarten 
toegestuurd. En als je 
dan werkelijk komt, 
moet je aan de zaal 
alleen nog drie gulden 
entree betalen. Duidelijk? 

In een enveloppe doen 
samen met 2 losse 
postzegels van 55 cent. 
Ook een postzegel òp 
de enveloppe doen 
en het geheel sturen aan: 
LEGO Dolle-Dingen-Dag 
Postbus 18 
9860 AA Grootegast. 

Als ik win zou ik graag doos nr, … nnn willen 
ontvangen. 

Ik heet: 

Straat … 

GodeBn Plaats 75 oever entel aaan eN oas 

Í We nemen denkelijk wel/niet … 

Aanmelding 

met totaal personen. 

DAG? 
Kijken, praten, ideeën uitwisselen 

Het wordt een gezellige dag voor 
alle leeftijden. Met veel mensen 
en leuke LEGO dingen. Waar je 
zelf een aandeel in kunt hebben, 
als je je vernuftigste bouwwerk 
meeneemt. Maar dat hoeft niet 
persé. Ook om te kijken is het 
gezellig met elkaar. 
Als het een succes wordt gaan we 
later misschien nog wel een 
groots opgezette LEGO Landdag 
organiseren. Want er zijn in Ne- 
derland 3 miljoen’kinderen die 
met LEGO spèlen. 
Beslis-dus nu of je in principe wilt 
komen en met hoeveel mensen. Je 
krijgt dan in april bericht van 
ons. Zorg wel, dat je aanmelding 
snel (liefst vóór 28 februari) bij 
ons binnen is. Want zo’n zaal 
moet al lang van tevoren gehuurc 
worden. 
We zijn benieuwd of jij je ook 
aanmeldt. 

We kregen er een kle 
an, Piet, van je komplime 

| Bedankt hoor. 

| Ja, wij zijn wel van plan om de LEGO Dolle-Dingen-Dag te bezoeken 
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LEGOnieuws 
Miniland 

Om te zorgen dat alles op de weg 

„Ja mevrouw, de bus vertrekt 
over 10 minuten. Hebt u al een 
kaartje? U kunt nog wel even op 
het bankje wachten, hoor, want 
het is lekker weer”. 
Leuk hè, zo’n kompleet bussta- 
tion. Je kunt het best dicht bij je 
treinstation zetten, dat is in een 
echte stad ook zo. Er hoort een 
straatplaat bij, dus je schuift het 
er gemakkelijk tussen. De doos, 
waar alles in zit is nummer 379 en 
hij kost / 27,75. 

Voor je eigen LEGO stad zijn er veilig en goed verloopt zijn er een 
weer leuke modellen bijgekomen. politiehelikopter en een wegen- 
Wat denk je van deze zandschui- wachter bijgekomen. De politie 
ver, die een mooie weg in het kan zo uitstekend bekijken of er 
park gaat aanleggen? Het man- ergens opstoppingen ontstaan en 
netje heeft natuurlijk een veilig de wegenwacht helpt snel bij pech 
zwart-geel gestreept jasje aan. onderweg. De nummers van 

de doosjes zijn 645 en 646 en ze Het doosje is nr. 607. En in 608 
kosten f 7,75. zit een echte taxi, die snel door de 

stad rijdt. Er is een parkeerwach- 
ter bij, die in de gaten houdt of 
niemand te lang bij de parkeer- 
meter blijft staan. 
Allebei deze doosjes kosten 
f 3,55. Zakgelddoosjes dus. 

Die rijke meneer, waarvoor je in 
je LEGO Miniland zo'n mooie 
bungalow hebt gebouwd, wil zo 
graag een garage bij zijn huis 
hebben. Want hij vindt het maar 
niks, dat zijn auto de hele nacht 
buiten moet staan. Nou, je kunt 
nu een prima garage voor 'm 
bouwen met doosje 361. Er hoort 
nog een poppetje bij met een be- 
zem en een schep. Dat is mis- 
schien, wel de tuinman. Dit model 
kost 15:50: 

Nu kan het grote riddertoernooí beginnen. De Koning en de 
„EENDEN mooie prinses zitten vol spanning te kijken wie er gaat winnen. 

(Brijs)wijzigingen En de twee wachters zorgen wel, dat alles netjes verloopt. 
voorbehouden. Zie je de paarden steigeren? Dit hele ridderfeest zitin doos 

383 en het kost f 28,50. 

Ja, dit ontbreekt natuurlijk nog 
in de winkelstraat in je stad: een 
heuse cafetaria. Waar je van die 
lekkere frietjes kunt krijgen, weet 
je wel, of een ijsje. Niet te vaak 
doen hoor, want daar word je 
veel te dik van. De snack-bar met 
de kok en de klant en een aan- 
wijsbordje en een boom zitten in 
doosje 675 en dit doosje kost 

f 11,25. 

6 Andere ridders hebben onder- 
tussen in het grote bos een schat 
ontdekt! Wat zijn ze daar blij 
mee. Ze dansen en rollen op de 
grond van plezier. Maar ze moe- 
ten die schat maar snel veilig 
gaan wegbrengen, vind je ook 
niet? 
Het doosje is nr. 677 en de prijs is 
f 11,25. 
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Carlo van de Bulck stuurde deze 

tekening. Hij schrijft erbij: „Ik 
stuur hierbij een tekening van een 
robot, die de kinderen zelf na 
kunnen bouwen. Als ze hem wil- 

len bouwen, kunnen 
ze even schrijven 
naar Bosjesweg 61, 
4541 AN Sluiskil 
en dan krijgen zeeen 
beschrijving ervan. 
Groetjes van Carlo.” 

En dus hebben we 
Carlo inde ‚e 
LEGO =O 

krant gezet. 

Ophaalbrug 

Mark Ernst Kommeroh uit 
Meppel heeft een heel 
vernuftige ophaalbrug 
gemaakt, waar hij zijn 
trein overheen laat 
rijden. Dat kun je op 
de foto zien. Een 
bouwtekening 
maakte Mark z'n 
vader om ongeveer 

brug en het 
hijsgedeelte in 
elkaar zit. 
Leuk om ook 
eens te proberen. 

Bouwvoorbeelden 
O, o, jongens en meisjes. Het is 
droevig met jullie gesteld. Hoe 
dikwijls krijgen we verzoekjes van 
jullie om bouwvoorbeelden op te 
sturen! En er zijn helaas geen 
bouwvoorbeelden los verkrijg- 
baar. 
Je moet echt heel zuinig zijn op 
de voorbeelden, die in de dozen 
zitten. Bewaar ze in een multo- 
ringband of zoiets. 
En raak je er toch een kwijt, pro- 
beer het dan over te trekken van 
het exemplaar van een vriendje. 
Een fotocopie maken kan na- 
tuurlijk ook. In sommige boek- 
handels staat wel zo’n apparaat 
en voor een paar dubbeltjes ma- 
ken ze dan een copie voor je. 
Maar wij kunnen ze in ieder geval 
niet sturen, want we hebben ze 
niet. 

mijn 
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Prijswinnaars 
rebus. 

„Tiónge, jonge, jonge, wat hebben 
“| jullie ons overstroomd met puz- 

zeloplossingen zeg. Meer dan 13 
duizend puzzelbonnen hebben wij 
binnengekregen. Had iedereen de 
oplossing goed? Jawel, bijna ie- 
dereen. De zin van de rebus luid- 
de: LEGO IS VOOR GROOT 
EN KLEIN. Sommige kinderen 
hadden DUPLO geschreven, nou, 
dat hebben we ook maar goed 
gerekend. Want het tekeningetje 
was misschien wel een beetje ver- 

warrend. 
De prijswinnaars hebben hun 
hartewens inmiddels al ontvan- 
gen. 

Dit zijn ze: 
Annemieke Nitrauw uit Wapen- 
veld (Huize speelplezier) 
Martin Brinkman uit Harfsen 
(Het watervliegtuig) 

Marco Broekhuizen uit Vleuten 
(De brandweerkazerne) 
Janine Postma uit Vroomshoop 
(Het doktershuis) en 
Jacco Cijsouw uit Papendrecht 
(De blusboot). 

Ja, je mocht helemaal vragen, wat 
je zelf wou. Gaf niet, hoe duur 
het was. Jofel he? En dat doen we 
deze keer weer, dus ga maar 
gauw aan de gang met de nieuwe 
puzzel. Veel succes allemaal. 

Ja, dat staat op de leuke uitnodi- 
gingskaarten, die LEGO voor 
jullie heeft gemaakt. De hele 
kaart zit vol met kleurige sticker- 
tjes en er zijn zes verschillende 
kaarten. © 

ve aard Natuurlijk kun je aan de andere 
kant het adres schrijven van je 

Een lekker winterrecept, als toetj; 
na het eten of als je 's middags 
koud van het ijs komt. 

Warme, gesuikerde appels 
Voor 4 personen heb je nodig: 
4 flinke goudreinetten 
1 soepkop vol studentenhaver 
(d.i. rozijnen met nootjes) 
100 gram witte en 100 gram brui- 
ne suiker 
50 gram boter. 

Snij van de appels het kopje af er 
haal voorzichtig de klokhuizen e 
uit. Schil de appels niet. 
Snij de nootjes klein en doe ze 
mèt de rozijnen in de appels. Zet 

de appels in-een-evenvaste schaa 
en steek de oven alvast aan. Zet 
hem op „half, ongeveer stand 4 
Laat in een pannetje de boter 
smelten. Doe alle suiker erbij en 
laat dat ook smelten. Giet er dan 
langzaam heet water bij en roer 
goed tot je een vloeibare suiker 
stroop hebt. 
Giet deze stroop over de appels 
en zet het geheel ongeveer een 
half uur in de oven. Schep af en 
toe met een lepel de stroop nog 
eens over de áppels, zodat de 
bovenkant niet uitdroogt of ver- 
brandt. 
Dien de appels op in een kom- 
metje en giet de suikerstroop er 
over. 
Om het heel feestelijk te maken _ 
kun je er dan nog een likje koude 
stijfgeslagen slagroom op leggen. 
Pas op, want je zou je tong er bij 
inslikken! 

Wat extra vitamine C in 
de winter 
(recept van Liesje Beun uit 
Aardenburg) 

Pers een citroen uit, voeg er een 
glas water aan toe en drie flinke 
lepels suiker. Roer goed en dien 
het op in een glas. 
Ditzelfde kan ook met sinaasap- 
pels, maar dan heb je minder sui- 
ker nodig. 
Dat is een heel gezonde limonade’ 

vriendin of vriend, die je wilt uit 
nodigen. En je eigen adres schrij 
je erop en ook op welke dag je 
feestje is en hoe laat het begint. 
Handig hè? Je kunt de kaarten 
(vanaf ongeveer | maart) krijger 
bij de LEGO winkelier. Voor éé 
gulden krijg je er drie. 
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postbode? 
“Nou, die had deze keer weer een heleboel gezellige en 
‚mooie brieven voor ons en ook heel veel foto’s en teke- 
ningen. We proberen er weer zoveel mogelijk van in de 
‘krant af te drukken, hoewel het niet altijd even dui- 
delijk zal zijn. Want alleen hele scherpe zwart-wit 
foto’s zijn eigenlijk maar geschikt om te drukken en 
met kleurenfoto’s wordt het nog een stuk moeilijker. 
Maar goed, de drukker van de krant zal er zeker erg 
zijn best op hebben gedaan. O ja mensen, vergeten jul- 
lie bij je volgende brieven niet, om bij je adres ook het 
postcodenummer te vermelden? Want dat is per 1 ja- 
nuari verplicht geworden. 

Martin Krop uit Alkmaar 
schrijft: 
„Beste Lego-Redaktie, Ik ben al 
15 jaar en ik speel nog veel met 
Lego. Ik heb een paar weken ge- 
leden een Eagle gebouwd van de 

tv-serie Space 1999. Ik heber 
ook nog een maanbasis bij ge- 
bouwd en nog wat andere ruimte- 
schepen. Komt er van Lego ook 
nog eens een bouwdoos van een 
ruimteschip?” 

Een zeer technisch bouwwerk 
heeft Eric van Boxtel uit St. Mi- 

\sgestel gemaakt. Hij schreef: 
„„Ik heb van technische lego een 
zeppelin gemaakt, deze zeppelin 
stond ook bij ons op de kermis. 

staat de Z van zeppelin. 
Hij kan omhoog en omlaag en 
ronddraaien. Hij kan nog hoger 

_dan hij op de foto staat. Ik kan 
hem ook helemaal op wagens 
leggen”. 

Hij is prachtig Eric. Ja, ik heb in een 
groot pretpark ook wel eens zon zeppelin 
gezien. Allemaal gondels aan een lange 

- zuildie al ronddraaiend heel haag stijgen. 

Ai aï, Martin, dar vraag je me wat, Als 
ik jou was, zou ik maar eens héél goed op 
de volgende LEGO krant letten. Die 
komt ongeveer 20}. madrt al uit! 

Een lange brief van Ariën (2) uit 
Bussum: 
„Beste redaktie, ik heb thuis een 
Lego stad gemaakt. Ik had er 
verlichting in, maar de lantaarns 
zijn doorgebrand. Als ze weer 
branden zal ik weer schrijven. Ik 
vind de krant erg leuk. Voor het 
nieuwe techniekboek heb ik nog 
geen geld genoeg. Maar ik bof, 
want mijn vader is fietsenmaker 
en als ik meehelp de fietsen bin- 
nen te zetten, krijg ik een kwartje. 
Ik ben ook in degoland geweest, 
daar was het vreselijk leuk. Dag.” 

Goed van jou, Ariën, om op zo'n manier 
} te sparen voor iets dat je graag wilt heb- 
Willeke Zwemmer uit Zandvoort hen. Des te meer plezier heb je er straks 
vindt ook dat je nooit te oud bent van. 
voor LEGO. Lees maar. 
„Beste Redaktie, ik heb al een 
hele legotrein gespaard. En een 
boel huizen. Ik vind Lego ontzet- 
tend ieuk en het blijft leuk, hoe 
oud je ook wordt. Ik hoop dat ik, 
als ik ouder ben, een heel dorp 
heb. Groetjes van Willeke. 
P.S. een tip voor de meisjes, als je 
een Lego motortje hebt. Bouw 
dan eens een leuke auto voor de 
hele lego familie.” 

„Beste redaktie van de Lego- 

krant, 
Ik vind de Legokrant heel erg 
leuk. Hierbij vind je een ideetje 
voor een Lego telefoon.” 

Dir komt van Manon le Pair uit Meppel. 
Ik vind her een zeer vernuftig telefoontje 
hoor, Bovendien stuurde-je nog wat recep- 
ten„Bedankt Manon. 

dak par 
efen / vel kinderen die den- 

voor LEGO als ze 
1. Ook in deze 

Tjaver zijn nog zón 
ken dat ze te oud z, 

veenmdal.12,13'jaa 
Krant kun je v n dat je leeftijd niet 

belangrijk is. ijn ook een heleboel 
grote mensen die uren lang ier LEGO 

zig zijn, hoor, 

ke sk 

„Beste Marianne”, schrijft Al- 
bert-Kees Geljon uit Amstelveen, 

„In de kerstvakantie heb ik met 
mijn nichtje een lego dorp ge- 
maakt. We hadden bergen ge- 
maakt van dozen, waar de trein 
dobrheen reed. Ook hadden wij 
buisjes met spuitsneeuw bespoten 
en die in de bergen gezet. Op het 
ogenblik zijn wij bezig met een 
nog groter Lego dorp. Ik heb van 
Lego een raadhuis en eer kazerne 
gemaakt en-in de blusboot de 
Fire Fighter heb ik een kraantje 
met een ventielslangetje ge- 
maakt.” 

Totzover Albert-K, Zo zie je maar 
veer dat je mer allerlei andere materialen 
LEGO nòg ì 

Nardo Mennen uit Johannesburg 
in Zuid-Afrika schreef ons iets 
over zijn land: 
„Johannesburg is een grote stad 
met veel hoge geboue. Die hoog- 
ste is de Karlton Centre, die 50 
verdiepings heef. Ik woon net 
buite Johannesburg op de weg 
Dae Pretorie. Het weer is hier 

ltijd lekker warm. In de winter 
regent het hier niet. Dat is meest- 
al van Mei tot Oktober. Dan is 
alles erg droog hier en moete de 
mense oppasse om geen grasbran- 
deste maken. Want een lucifer op 
droog gras kan een brand begin- 
ne. Ik zitop St. Pauls school, die 
begint om agt uur en is op twintig 
minute voor twee uit. Ik zit in 
Std. 3, ikidenk dat dat de vijfde 
klas is infHolland. 
Vele grogten van. Nardo Mennen. 

Nardo is oâk een LEGO fun. Misschien 
vinelr hij het les: leuk om vande LEGO 
vriendjes en vriendinnen®en kaartje terug 
te krijgen. Zijn adres;ts: 
57 Ninth Road. 
Kew Johannesburg 2090) 
Zuid-Afrika 

plat leacl met apurlies 

teressanter kunt maken. 

„Beste Redaktie, ik heb van.lego 
een filmprojektor gemaakt. Met 
verlichting erin van een batterij 
met een fietslampje. Samen met 
mijn broer hebben wij een lego 
stad gebouwd, die we steeds weer 
veranderen.” Peter Reinders uit 
Zweelo (Dr) 

Prima Peter. Is de filmprojektor niet iets 
voor de Dalle-dingen-dug ? ee 

„Beste Redaktie, 
Ik speel nu al 9 jaar met Lego en 
ik ben bijna 13 jaar. Ik maak heel 
vaak een Lego dorp op een plaat 
zachtboard van 1.20 x 1.80 meter. 
Ik heb hier een idee voor mijn 
colle: s: Als jullie no, 
EEn atplaten hebben. EE 
met kunstgras wegen vormen 
(langs de wegen dus). Ik bedoel 

kunstgras van de treinenproduk- 
ten Lima, Märklin enz. 
Nou. ik stopnu, däáág”. 

Dit was Paul Stijnman uit Wörmerveer. 
Bedankt voor je tip. Paul. 

„Beste Lego redaktie, ik ben 
Geeske en ik ben 10 jaar en ik 
speel al 8 jaar met Lego en het is 
erg leuk. Ik heb een schip ge- 
bouwd en ik heb er nog geen 
voorbeelden van gezien, ik heb 
het een beetje van’ons eigen schip 
nagebouwd. Groeten van Geeske 
Kleinstra uit Amsterdam”. 

Em jullie schip heer de „Minx“ hè Geese 
e!Ishet ven binnenvaartschip? : 

sm 

en, kun je 
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