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Meesterbouwers! 
De nieuwe Miniland LEGO dozen vlie- 
gen vast heel snel de winkels uit. In deze 
krant vliegen we ze binnen. Kijk maar 
eens naar die prachtige dozen op pagina 
5. En we weten zeker dat jullie vliegens- 
vlug naar de LEGO winkel gaan om ze 
in het echt te bewonderen. 

Wat is er nog meer nieuw? Nou er is 
griezelig nieuws! Geloof het of geloof 
het niet, er bestaat vanaf eind februari 
een echt LEGO spook. We noemen ’m 
„„Griezelgeest’”\ Hij hoort natuurlijk in 
sronregergeee : na oort macwurnjn me 
een kasteel om de jonkvrouw uit de 
Riddertijd de stuipen op het lijf te 
jagen. Vooral als het donker is, zie je 
die engerd goed. Want de LEGO 
„„Griezelgeest"’ geeft licht in het donker! 

Geesten en spoken worden ook belicht 
op de volgende pagina. We hebben een 
griezelig (voorlees)verhaal en zelfs 
een echte plaaggeest-puzzel, waar- 
mee weer mooie LEGO dozen te winnen 
zijn. 

En we starten dit nieuwe jaar met het 
benoemen van 
LEGO Meesterbouwers. 
Hoe je dat kunt worden, lees je elders 
op deze pagina. 

Nou, wij zullen er in ieder geval een 
prachtig nieuw LEGO jaar van maken. 
Want er komen dit jaar maar liefst 4 
LEGO kranten bij de LEGO winkels. De 
volgende zal daar in de tweede helft van 
maart te vinden zijn. 

Wij wensen jullie gezondheid, geluk en 
hééél veel LEGO speelplezier in 1990! 

De redaktie 

“MIMILANDING 
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Brandweer 

redt Minilander 

Van onze Miniland korrespondent 
Vannacht is er brand uitgebroken in de 
keuken van het nieuwe ‚Ristorante Ita- 
liano”’ in Miniland. De kok had waar- 
schijnlijk vergeten om de pizza oven uit 
te doen. Voorbijgangers zagen de brand 
en belden gelijk de nieuwe Super brand- 
weerkazerne. 

Gelukkig konden ze de kok, die boven 
de keuken woont, op tijd uit zijn bed 
halen. Het vuur was snel gedoofd, maar 
het zal toch wel een paar weken duren 
voor de Minilanders weer van die heer- 
lijke macaroni, spaghetti en niet te ver- 
geten de pizza’s kunnen genieten. 
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Wie wordt LEGO 

Meesterbouwer? 
Alle originele LEGO bouwontwer- 
pen en LEGO uitvindingen die een 
plaatsje in de LEGO krant verdie- 
nen, geven recht op een uniek en 

officieel bewijs van LEGO Mees- 
terbouwer. Dit bewijs wordt op 
naam van de LEGO bouwer gesteld 
en gedateerd. 

Nou moet je natuurlijk wel iets 
hééél bijzonders bedenken en je 
moet er ook een goede foto van 
maken. Anders kunnen we jouw 
bouwwerk niet afdrukken. Die fo- 
to's (liefst in zwart/wit) kunnen 
we helaas niet terug sturen. 

De redaktie 
beoordeelt 

Nieuwe 

toesturen. 

katalogus 
De prachtige, kleurrijke nieu- 
we LEGO katalogus ligt in de win- 

kel. Je kunt hem gratis ophalen. 
Gauw doen, want die 48 pagina's 
staan bol van alle DUPLO® en 
LEGO® dozen en modellen. 

Mocht de 1990 katalogus niet 
meer in de winkel te vinden zijn, 
dan moet je even een briefje of 
kaartje naar LEGO Nederland in 
Grootegast sturen. Het adres 
staat rechtsboven op deze pagi- 
na. Vergeet niet je eigen adres 
duidelijk te vermelden, zodat we GAuw 
je een gratis exemplaar kunnen 

of jouw ont- 
werp in de 
krant wordt 
vermeld en 
er is geen 
korrespon- 
dentie over 
mogelijk. 
Dat zou veel 
te veel tijd 
gaan kosten. 
Kijk maar 
eens gauw 
op pagina 7 
wie de 
eerste echte 
LEGO Mees- 
terbouwers 
in 1990 zijn 
geworden! 
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We leven in deze tijd natuurlijk heel 
anders dan vroeger. Ons hele huis is 
warm en je draait maar aan een knop- 
je en je hebt licht. In de Riddertijd 
hadden de mensen maar één plek 
waar het warm was. Dat was meestal 
bij de open haard. En als het 's avonds 

donker was dan moest je door het 
huis met een walmende kaars of een 
klein olielampje. Moet je nagaan wat 
griezelig dat kan zijn als je door een 

stille en koude gang van een kasteel 

loopt… 

Klopgeesten 

Op een donkere, stormachtige decem- 
beravond in het jaar 1723 wordt er op 

de deur van de pastorie geklopt in het 
Peeldorp Asten. Een bediende pakt de 
kaars met blaker, loopt naar de deur en 
doet hem open. Maar … „er is niemand 
te zien. Hij doet de deur weer dicht. En 

gelijk hoort-ie een soort gekreun en 

weer wordt er op de deur geklopt. Hij 

doet de deur onmiddellijk weer open, 

maar … „ook nu is er niemand of niets te 
zien. Het lijkt alleen of er een ijskoude 
Tuchtstroom langs z’n voeten naar bin- 

nen.wil-‚Snel, de deur weer dicht! 
Maar dan waait de kaars uit! En in het 
donker is het lastig om de zware deur 
dicht te krijgen. Eindelijk lukt het! 

De bediende draait zich om en …. wat 
ziet hij daar? Een soort witte nevel be- 
weegt over de vloer van de gang … 
Vanaf die avond spookt het in de pasto- 
rie van Asten. 
Dan weer gaat het vuur in de haard in- 
eens fel groengeel branden. Dan weer 
piept een deur op onverklaarbare ma- 
nier open. Potten vallen midden in de 
nacht vanzelf van de planken af in 
scherven. Er hangt soms een vreemde 
zwavelgeur in de gang. ’s Avonds vormt 
het kaarslicht griezelige, bewegende 
schaduwen langs de muren. Midden in 
de nacht bonken zware voetstappen op 
de houten trap en als je dan gaat kijken, 
dan is er niemand te zien! 
Brrrr! Je zult maar in zo’n griezelig huis 
moeten wonen. Want natuurlijk zijn er 
klopgeesten vanuit het Peelmoeras de 
pastorie binnen gekomen ….! 

JULLIE WETEN 
LEKKER WIET HOE 
MIJN LEGO BROERTJE 

DE LEGO KRALV 

Spoken, heks weerwolven, klopgeesten, witte wieven en toverkollen. .. brrrr: 

Vroeger was het vééél griezeliger! 

Spoken in de Riddertijd 

In de Riddertijd waren er twee soorten 

spoken. Dat waren spoken die altijd op 

een bepaalde plaats bleven, maar ook 

waren er spoken die ronddwaalden. 

Klopgeesten waren nooit te zien, maar 

een spook in een kasteel liet zich vaak Ser bour ur Scar RaDtee Het It vaan 
om twaalf uur in de nacht zien en ho- 
ren. Vaak rammelde het spook dan met 
zijn ketting. In ieder geval hoorden de 
spoken er in die tijd gewoon bij. Daar- 
om is het maar goed dat er nu ook een 
echte LEGO „„Griezelgeest”’ bij de Rid- 
dertijd dozen is gekomen. 

Er zijn nu maar heel weinig mensen en 
kinderen, die denken dat spoken echt 

bestaan. Toch zijn er nog heel veel men- 

sen die allerlei dingen geloven, die de 

mensen in de Middeleeuwen ook geloof- 

den. Zo hebben ze bijvoorbeeld een ge- 
Tuksgetal of een geluksdag. Ze zijn er 

van overtuigd dat zout morsen ongeluk 

brengt. Op Vrijdag de dertiende blijven 

sommige mensen liever die hele onge- 
luksdag maar thuis. En..„een spin in de 

morgen, brengt kommer en zorgen. 
“Misschien zijn er 

zelfs nog mensen, 
die een bezem 
schuin tegen de 
muur zetten als 
zé niet thuis zijn. 
Want dat houdt 
boze geesten uit 
‘huis. Maar heb- 
ben jullie wel 
eens een heks op 
zo’n bezem door 
de lucht zien vlie- 
gen? In de her- 
berg in de Riddertijd werden daarover 

de meest griezelige verhalen verteld. Ze 

wisten van alles over heksen en tver- 
kollen, over weerwolven (mensen die 
wone, vver weer worven Wenden ure 
soms in een soort wolf veranderen), 

over witte wieven, die dood en verderf 
brachten en over geesten en spoken. 
Kinderen hoorden die verhalen en ge- 
loofden dan als ze ouder waren nog 
steeds dat er allerlei griezelige wezens 
bestonden. 

Nieuwjaar 

Er werden vroeger allerlei griezelige 
geesten en spoken verzonnen. Maar, de 
mensen wisten ook precies wat ze moes- 
ten doen om die spoken en geesten te 
verjagen. Ze wisten zeker dat spoken 
niet van lawaai hielden en ook van vuur 
moesten die engerds niets hebben. 
Dat is de oorsprong van het afsteken 
van het vuurwerk om twaalf uur 
*s nachts van het oude jaar. Door het la- 
waai en het vuur of licht worden op dat 
uur van geesten en spoken alle kwade 
zaken verjaagd. En...als dan een dronk 
op het nieuwe jaar wordt uifgebracht, 
dan stoten we de glazen tegen elkaar. 
Uäur stre we de gräzenekenerkaar: 
Want door die klank worden boze gees- 
ten uit de drank verdreven! 

Bestaan klopgeesten echt? 

Denken jullie dat het in de pastorie van 
Asten in het jaar 1723 echt spookte? Of 
laaide het vuur soms op omdat er moe- 
rasgassen in het hout zaten? Stootte één 
van de vele katten misschien ’s nachts 
de potten van de plank? Was het slot 
van de deur wel in orde? Bonkte er mis- 
schien ’s nachts een boomtak tegen de 
muur van de trap? En zagen de mensen 
in hun bangheid allerlei vreemde figuren 
in de schaduwen van het kaarslicht ….? 
Om eerlijk te zijn: wij geloven niet in 
spoken en jullie hoeven er dus echt niet 
bang voor te zijn. 
Tja, dat kunnen we natuurlijk nu ge- 
makkelijk zeggen. Maar als we zelf eens 
een lange winter moesten wonen in zo’n 
oude pastorie: zonder elektrisch licht en 
alleen met een houtvuurtje? Dan zou- 
den we ons niet op ons gemakt voelen 
en het wel een beetje griezelig vinden. 
We zouden dan maar denken dat de 
nieuwe LEGO „„Griezelgeest”’ bij ons in 
de buurt was...en dan was alles weer 
goed! Denken jullie ook niet? 



Frits, Paul en Erik zijn met fietsvakan- 
tie. Onder een stralend blauwe lucht zijn 
ze vanmorgen vertrokken. Hun „stalen 
rossen’” zijn vol bepakt met al hun kam- 
peerspullen. Maar voor ze gaan kampe- 
ren, gaan ze eerst op weg naar een 
jeugdherberg, midden in de heuvels, 

Zo mooi als het weer vanmorgen was, 
zo lelijk wordt het aan het eind van de 
middag. De lucht wordt bijna donker- 
groen en dreigend. Die laatste zeven 
kilometers kunnen weleens voor een nat 
pak zorgen! Ook de wind steekt storm- 
achtig op. Zwoegend staan de drie 
vrienden in hun gele regenpakken op de 

„pedalen om zieh tegen de laatste heuvels 
omhoog te zigzaggen. Zouden ze het 
nog halen, droog naar de jeugdherberg? 
Op dat moment worden ze bijna ver- 
blind door een hele serie felle bliksem- 
schichten. Dat wordt een zware on- 
weersbui, want even later rolt er een 
knetterende donderslag door de heuvels. 
De jongens stappen van hun fietsen, 
„Laten we een schuilplaats zoeken’’, 
stelt Frits voor. 
„„Ja’’, roept Paul tegen de wind in: „dit 
wordt te gek!” 
Maar waar zouden ze kunnen schuilen? 
Het smalle weggetje door de heuvels 
lijkt eenzaam en volkomen verlaten. 
Geen schuur of huis te zien! 

Bij de volgende bliksemschichten zien ze 
iemand links van de weg naar hen toe 
lopen. Het lijkt wel een soort monnik 
met een grote kap op. 
„„Meneer’’, schreeuwt Erik, „meneer, 
kunnen we hier ergens schuilen?” 
Nadat de rollende donder is verstomd, 
horen ze een zware stem galmen: „Daar 
links, in de kamers van Grimbald!’* 

En gelijk draait de monnik zich in de 
richting van de heuvels en wijst met een. 
knokige hand naar links. En dan zien de 
jongens bij het licht van de volgende 
bliksemschichten inderdaad een soort 
gebouw. Het lijkt het meeste op een 
ruïne van een kasteel. 

DE LEEO KRANY 

Het Geheim van ds verlaten Ruïne 
Een griezelig (voorlees)verhaal 

„Dank u wel, mene. ”’, wil Erik tegen 
de monnik zeggen, maar waar is die nu 
gebleven? Hij is weg, foetsie, ver- 
dwenen! 

Vreemd hoor. Maar lang kunnen ze 
daar niet over nadenken, want de eerste 
dikke regendruppels vallen al. 
Snel duwen ze hun zware fietsen over 
een modderig pad tegen de heuvel op. 
Het begint nu echt te plensen! Maar ge- 
lukkig, daar doemt de omtrek van de 
ruïne al op. Hijgend zetten ze hun fiet- 
sen tegen de oude muur. 
„„Daar”’, roept Erik, „kijk een deur!” 
Snel lopen ze erop af. Het is een zware 

met ijzer beslagen deur. Ze duwen er- 
tegen en piepend gaat de deur open. Ze 

vallen bijna naar binnen. Ze zijn waar- 

schijnlijk in een hele grote ruimte, maar 

ze kunnen er niets van zien. Het is er 
aardedonker … 
‚Ik zal m’n zaklantaarn halen”’, zegt 

Frits. 
Maar als hij naar de deur toeloopt, slaat 

die met een enorme klap dicht. Hij rukt 

aan de deur, maar die is met geen moge- 

lijkheid open te krijgen. Met overslaan- 

de stem schreeuwt hij: „Jongens, we 

zitten opgesloten!’ 

Griezelige momenten 

De jongens staan dicht naast elkaar. Bij 

een bliksemschicht zien ze iets van de 

ruimte waarin ze zitten opgesloten. Er 

zit helemaal boven in een raam met geel 

glas. En ergens moet het dak lek zijn, 

want ze horen dat het nu vreselijk hard 

regent. Het is gewoon een wolkbreuk! 

„Nou, we zijn in ieder geval droog 

hier”’, zegt Erik lakoniek. En Paul 

voegt eraan toe: „„Maar erg gezellig zijn 

die kamers van Grimbald niet!” 
„‚Tja”’, vraagt Frits, „„zou meneer 

Grimbald thuis zijn?” 
„Ik zal hem eens roepen’, zegt Erik, 

„„Meneer Grimbald, oeioei, bent u 
thuis?” 
Op dat moment lijkt het alsof het hele 

dak naar beneden komt: het is een oor- 
verdovend lawaai met een geluid dat de 

jongens niet thuis kunnen brengen. En 

dan komt er een luchtstroom langs hun 

hoofden. Huuu, wat is dat nou? 
Het lijkt wel of er nu iets langs hun voe- 

ten schuifelt. Maar ze kunnen niets 
zien. Dan is het plotseling weer stil, 

doodstil. Alleen horen ze nog een knet- 

terende donderslag. 

‚„Nou, nou”, bibbert Erik. „„Zo erg 

hebben we het niet bedoeld!” 
„„Wat zou dat geweest zijn?” vraagt 
Paul, die altijd al de meest nuchtere van 
de vrienden was. ‚Ik heb een doosje 
lucifers bij me. Laten we maar eens 
kijken”. 

Hij steekt een lucifer aan. En daar 
zien ze op de grond een grote slang 
kronkelen. „„Huu”', griezelt Erik. 
„Ach joh”, zegt Paul, ‚dat is maar 
een onschuldig ringslangetje. Die 
doet geen kwaad”. 
„Kijk daar”, roept Frits, „een 
trap!’ 
„Laten we maar eens boven gaan 
kijken’’, stelt Paul voor. De ande- 
ren willen zich niet laten kennen, 
maar hun knieën knikken wel een 
beetje. Na nog twee lucifers te heb- 
ben afgestreken, komen ze bij de 
trap. 

De trap wentelt naar boven en even la- 
ter staan ze op een soort galerij. Het on- 
weer is weggetrokken, want ze horen de 
rollende donder alleen nog heel ver weg. 
Het is nu ook een beetje licht. Maar 
door dat gele raam ziet het er nog steeds 
niet erg gezellig uit, heeft Paul nog 
maar eens opgemerkt. 

Het spook 

Ze lopen langs de galerij naar de andere 
kant van de gewelfde ruimte. Duidelijk 
is te zien dat hier vroeger meer ruimten 
waren. 
Erik heeft al enige tijd een druppel aan 
zijn neus, Daarom pakt hij z’n zakdoek 
en snuit: „„Poeiei, poeiiii’’, gaat het. En 

weer volgt er een afschuwelijk lawaai en 

lijkt het dak wel in te storten. 
Erik en Frits hebben hun handen voor 

hun ogen en staan stijf tegen de muur 
gedrukt. 
Maar Paul kijkt zeer geïnteresseerd naar 

„Zo jongens”, zegt hij. „Weet je wat 

dat is?” 
„‚‚Nnnneeee”’, klappertanden z’n 

vrienden. 
„Het zijn de huisdiertjes van het spook 

Grimbald. Kijk maar, het zijn wel een 

paar honderd vleermuizen! Ze schrik- 
ken van dat oei!” 
Nu zien de anderen het ook en gelijk 
valt de angst van ze af 

„Jongens, kijk nog een deur!’’, roept 

Frits. Ze lopen erheen en ja hoor, die 

deur gaat open. Een trap leidt naar be- 

neden, precies naar waar hun fietsen 

staan. 

Ken d 
geod eN 

Het is bijna droog, dus snel gaan de 

jongens naar beneden. Ze pakken hun 
fietsen en lopen het pad af. 
„‚„Nog even zwaaien naar Grimbald”’, 
zegt Erik. Hij keert zich om en 
schreeuwt: „Bedankt meneer Grim- 
bald!” 

Zien ze het goed? Beweegt er een schim 
achter het gele raam? Laten ze maar 
snel verder gaan. Het zal wel verbeel- 
ding zijn! 
Bij het raam van de ruïne staat iemand 
in monnikspij die verzucht: „Jammer 
hoor, die jengd van tegenwoordig ge- 
looft niet meer in spoken!’’ 

HIHIHI 
IK HEB EEN LETTER 

OMGEDRAAID! 



DE LEW bolus 

Hoe je er heen gaat... Legoland 
Je moet het eens gezien hebben 

q Wie graag met LEGO speelt, zal LEGOLAND Park in het | Y z 
Deense Billund beslist het einde vinden. Wie dus 

Denemarken als vakantieland kiest, omdat het een 
lieflijk, heuvelachtig land met aardige mensen en 

immense zandstranden is, moet dit unieke attractie- 
park zeker bezoeken. Het is niet alleen topvermaak 

voor kinderen. Ook ouderen zullen zich er geen moment 

, vervelen 

IK ZWEEF NAAR 
LEGOLAND 

Plaaggeest-Puzzel 
Op elke pagina van deze krant zien jullie een plaaggeestje. 
Dat doet allerlei stoute dingen en maakt het ons knap las- 
tig. Maar dat geestje kan het jullie ook lastig maken hoor! 
Probeer deze „Plaaggeest-Puzzel' maar eens op te los- 
sen. Als het jullie lukt, dan maak je kans op één van de vijf 
mooie LEGO dozen. Dus meisjes en jongens doe je best! 
We hebben 8 vragen. Als je die goed invult, dan krijg je 
8 eerste letters waarmee de oplossingen beginnen. Nou 
staan die letters door elkaar! Maar we verklappen dat de 
oplossing begint met de eerste letter van het antwoord op 
vraag 4. 

Plaaggeestvraag 4: Welke letter heeft de plaaggeest op 

pagina 1 weggehaald? Het is de 

Plaaggeestvraag 2: Hoe heet het LEGO broertje van onze 

smd a a a 
Plaaggeestvraag 3: Welke letter heeft de plaaggeest 

op pagina 3 omgedraaid? Dat is de 

| plaaggeest? Die heet 

Plaaggeestvraag 4: Naar welke plaats in Denemarken 

zweeft de plaaggeest op pagina 4? 

Naar jm [ ] 

Plaaggeestvraag 5: Welke letter heeft de plaaggeest 

op pagina 5 rood gekleurd? Dat is de 

Plaaggeestvraag 6: In hoeveel Riddertijd-dozen zit het 

LEGO broertje van onze plaaggeest? 

In CEE dozen. 

Plaaggeestvraag 7: Hoeveel van de weggepikte LEGO ste- 

nen heeft onze plaaggeest laten vallen? Het is 

Plaaggeestvraag 8: Voor wie en zijn kornuiten is de plaag- 

geest bang? De plaaggeest is bang voor: [ 

Met alle eerste letters moet je nu een woord maken van 
8 letters, dat de naam is voor een „engerd die in het bos 
leeft!" 
Schrijf die naam op een briefkaart. Schrijf je eigen naam 
en adres erbij. Zet er nog even bij of je een jongen of 
meisje bent en hoe oud je bent. Stuur die naar de 
Redaktie LEGO krant 
Postbus 37 
9480 AA Vries 

Een park vol _ 

verrassingen ’ 

Miljoenen LEGO stenen zijn ver- 
werkt in honderden kunstig ge- 
bouwde huizen, schepen, vlieg- 
tuigen, auto’s, paleizen, beelden, 
dieren en wat al niet. Allemaal 
kunstwerken, die het bewonde- 
ren waard zijn. Een heleboel van 
die prachtige modellen beweegt: 
auto’s rijden af en aan, bruggen 

gaan open, schepen varen door 
kanalen. Je komt ogen tekort. 

Met speciale Safari-auto's cross je 
langs allerlei dieren, zoals ook langs 

een groepje olifan ten 

In het safaripark ontmoet je 
levensgrote giraffen, leeuwen, 
gorilla’s, flamingo’s en zelfs oli- 
fanten! In het echte cowboydorp 
moet je oppassen voor de sheriff, 
want het kan zijn dat er van jou 
een poster is gemaakt. Daarop 
staat je naam en ook dat je door 
hem wordt gezocht! Maar mis- 
schien lukt het je wel om vol- 
doende goud te vinden voor een 
echte gouden munt. 

Van bovenaf bekijkt „Sitting 
Bull” alles. De indianenhoofd- 
man kijkt ook of je een echte 
indianenveer draagt en een in het 
kampvuur geroosterd broodje 
eet. 

Een paar waardevolle 

tips 

Vergeet niet om ook even binnen 
te gaan kijken. Het oude blikken 
speelgoed en de poppenverzame- 
ling zijn om te „„smullen’’. Maar 
je mag beslist niet een bezoek 
aan Titania’s Paleis missen. Dat 

prachtige gebouw van deze 
elfenkoningin is een paradijs 
voor iedereen die graag knutselt 
of die van poppenhuizen houdt. 
Er zijn niet minder dan 3000 
minuscuul kleine spulletjes in te 
bewonderen. Dat zoiets bestaat, 
geloof je gewoon niet. 
En... vergeet vooral niet een 
adresboekje van je vriendjes en 
vriendinnen mee te nemen. In 
het LEGO postkantoor kun je 
LEGO kaarten met een LEGO 
postzegel verzenden met een ori- 
ginele LEGOLAND poststempel 
erop! 

Het ongelooflijk mooie paleis van de 

elfenkoningin Titania moet je 

beslist gaan bekijken in LEGOLAND 

Park in Billund 

[ plaaggeest-Puzzel-Bon 1 
jad 

Openingstijden 

LEGOLAND Park is vanaf 28 
april tot 16 september 1990 van 
*s morgens 10.00 tot 20.00 uur 
’s avonds open. In het hoogsei- 
zoen blijft het park ’s avonds 

Die engerd is een een uur langer open. 
Je mag ook de puzzelbon op een briefkaart plakken, nadat | Mijn naam is De toegangsprijzen zijn voor 
je die volledig hebt ingevuld. Maar … zorg er wel voor dat Mijn adres is ash 20 Deense aire en 

jouw oplossing uiterlijk op 15 maart 1990 bij de redak- voor volwassenen het dubbele, 
tie Is! Postcode Plaats 5 pe gen de respectievelijk 

Veel succes en wie weet ben jij nu één van de vijf gelukki- Ik ben een jongen/meisje* van jaar. Cet se ä arseen Es: 

Bens Als ik win wil ik de doos/ dozen: nen een keus maken uit 8 van de 
15 verschillende attracties. Dat 
bespaart je 8 kronen. 

+ doorhalen wat niet van toepassing IS. Wil je meer weten, vraag dan bij 
LEGO Nederland in Grootegast 
de speciale LEGOLAND folder 
aan. 

U 

Inzenden vóór 15 maart 1990! Voldoende frankeren: 
n 



DIE LEW LSbiZaLu 

Laatste Nieuws uit Miniland 
Grappige kleine en grandioze grote 
modellen voor Miniland stad zijn van- 

af januari 1990 in de LEGO winkel 
erbij gekomen. Nog meer speel- 
plezier met je eigen gebouwde LEGO 
stad. Hier zijn de twaalf aanwinsten. 

In doos 6375 zit een robuust 
vrachtvliegtuig. Snel en zeker met 
z'n 4 straalmotoren haalt en PP 
brengt hij vracht. Hij vliegt meest- 

al tussen Miniland Airport en het 

nieuwe vakantie-eiland (doos 
6396). De vorkheftruck, de plat- 
formwagen, het platformperso- 
neel, de vracht en. niet te verge- 
ten de piloot zitten allemaal in 
deze nieuwe doos. 

Parkeren kan in Miniland een 
probleem zijn. Daarom is er in 
doos 6530 een kleine auto bijge- 
komen. Die auto is vooral ideaal 
voor de Miniland dokter of de 
wijkverpleegster. 

Heb je Miniland al eens van bo- 
venaf bekeken? Dan moet je dit 
sportvliegtuigje nemen. Je moet er 
snel bij zijn, want de piloot is nog 

aan het tanken, maar dadelijk 
draaien de propellers van de twee 

turbomotoren. Maak een vlieg- 

tocht met doos 6673. 

Een „catamaran’’ is een boot met 
twee rompen. Dat heeft de speed- 
boot uit doos 6508 ook. Een be- 
stuurder van zo’n boot heet een 
„piloot’’ en achter hem zie je de 
propeller die deze boot naar z’n 
hoge snelheid duwt. 

De brandweer van Miniland kan 
tevreden zijn. LEGO heeft er voor 
gezorgd, dat ze de beschikking 
hebben over een Super brand- 
weerkazerne! Ze zijn in de kortste 
keren bij de brand als het bericht 
in de meldkamer wordt ontvan- 
gen. Ze kunnen met de brand- 
weerjeep voorop de brandweer- 

De filmploeg van TV Miniland is 
op safari om voor het kinderpro- 
gramma „Dierlijk en Plantaar- 

dig’” opnamen te maken. Alleen 
het aapje, dat ook in doos 6672 
zit, loopt steeds door het beeld! 

„„Ga er eens helemaal uit!” Dat 
adviseert het reisburo van Mini- 
land. Daarom vind je de Minilan- 

ders ook wel eens een week-end in 
een zomerhuisje. Overdag maken 
ze een fietstocht en ’s avonds is 
het grote pret bij de barbecue in 
de tuin. De week-end genieters en 

het zomerhuisje zitten in doos 
6592. 

Deze Minilander is lid van de 
MMC, de Miniland Motor Club. 
Hij heeft een auto met een aan- 
hanger en daarop vervoert hij z'n 

snelle motor naar de race, De mo- 
torliefhebber met z’n materieel 
vind je in doos 6644. 

brand loodsen. Of, als het nog 
sneller moet, bijvoorbeeld als er 
brand in het Miniland Bos zou 
zijn, er met de helikopter naar 

toe. Al dit „super”” brandweer- 

materiaal en de brandweerlieden 
zelf heeft LEGO in doos 6389 ge- 

daan. Maak je stad veilig en haal > 
alles er snel uit! 

Dit is het meest bezochte restau- 
rant van Miniland. De inwoners 
zijn helemaal verslingerd aan de 
lasagne en de pizza’s van „„Risto- 
rante Italiano”. Dit gezellige 
restaurantje vind je in doos 6376 
en als je het doosje aan je oor 
houdt dan hoor je misschien dat 
de gasten na het eten echte espres- 
so koffie drinken! 

Op het Miniland vakantie-eiland 
is deze LEGO luchthaven ge- 
bouwd. Doos 6396 is eeu prach- 
tige doos waar ook het charter- 
vliegtuig, de helikopter, de ver- 
keerstoren, de bagagewagentjes, 
de landingsbaan, de radar, de 
palmboom, het grondpersoneel en 
natuurlijk ook de vakantiegangers 
in te vinden zijn. De moeite waard 
om die doos eens uit het schap bij 
de LEGO winkel te halen! 

„Te land, ter zee en in de lucht”. 
Overal kan het politieteam van 
Miniland snel komen. De agenten 
beschikken in doos 6354 over een 
motor, een helikopter en een auto 
met boottrailer waarop een speed- 
boot wordt meegenomen. „Geen 
boef is veilig in Miniland!”’, zegt 
de commissaris van politie. 

wagen met waterkanon naar de 

Speelgoed in Europa 
Al het speelgoed dat voortaan Europa 
binnenkomt of daar gemaakt wordt 
mag alleen nog maar verkocht worden 
als er een CE-symbool op staat. Dat is 
het gevolg van de nieuwe wetgeving die 
gemaakt is om van Europa haast 1 land 
te maken. 
Dat teken betekent dus dat die artikelen 
allemaal voldoen aan veiligheids-voor- 
schriften die in alle Europese landen 
gaan gelden. De keuringsdienst van wa- 
ren houdt dan in de gaten of er in de 
winkels alleen speelgoed te koop is 
waarvan vermoed kan worden dan het 
geen gevaar oplevert voor kinderen en 
voor hun omgeving. Zo zie je maar dat 
in Europa veel zorg besteed wordt aan 
jullie veiligheid. 

Dit Is het logo dat op alle goed- 
gekeurde artikelen te vinden zal zijn 

Eet jij ook al „ultra light’? Mini- 
landers die met dit vliegtuigje 
gaan vliegen, moeten dat wel. Het 
is een zogenaamd „ultra light 

vliegtuig”. In doosje 6529 zit dit 

lichtgewicht luchtvaartuigje met 

mecaniciën (vliegtuigmonteur) en 
piloot. 

HIHIHI 
ROOD 15 VEEEL 

MOOIER! 



Q DE LEGO KBL 

Geen spannender tijd dan de Riddertijd - 

Ridders met hun jonkvrouwen, 
kasteelwachters, boogschutters, vrij- 

buiters.… en nu ook een griezelige 

slotgeest! Allemaal zitten ze nog 

goed verborgen in de nieuwe LEGO 
dozen van de Riddertijd. 
Ze zijn onderweg naar de LEGO win- 
kels waar ze ongeveer half februari 

1990 worden verwacht. Nog even ge- 

duid, maar kijk alvast wat je dan te 

wachten staat! Het wordt steeds 
spannender met LEGO in de Ridder- 
tijd! 

Aan boord van dit gevaarlijke 

Drakenschip is goud. Daarom is 
er naast een roeier ook een boog- 

schutter op het schip. Die bewa- 
ken de schat in doos 6018. 

In doos 6034 zit niet alleen een 

ridder te paard, Op de holwoning 
zit een grijze vogel, die de „Grie- 
zelgeest’” waarschuwt als er ie- 
mand aankomt. En als dat in het 
donker is, dan geeft die „„Griezel- 
geest” licht! 

OENIN 
ZIE JE M'N 

LEGO BROERTJES ? 

In de Riddertijd worden boeven 
naar de kerkers gebracht met deze 
Boevenwagen uit doos 6042. De 
wagen wordt getrokken door een 

paard en een ridder te paard bege- 
leidt het transport. 

Bijna onneembaar is het Bastion 
dat je in doos 6059 vindt. Maar 
misschien lukt het de ridder te 
paard met de stenenwerper toch Daar hebben jullie waarschijnlijk 

om de verdedigers van dit bastion lang op gewacht. Het Waterfort 
te overmeesteren. van de Vrijbuiters. Hier is de dap- 

Grote griezels! Hier is het nieuwe 
Spookkasteel! Overdag is alles ge- 
woon. De Ridders houden toer- 
nooien, of ze zijn op zoek naar de 

schat en de Jonkvrouw kijkt of al- 
les goed gaat en of het eten op tijd 
klaar is. Zo was dat in vroeger da- 
gen! Maar als ’s nachts de klok 12 
slagen laat horen... huuuu dan 
komt de „Griezelgeest’” uit de 
donkere spelonken van het spook- 
slot! Geloof het of niet, maar 
doos 6081 is om twaalf uur 
*s nachts de meest griezelige 
LEGO doos! Ga die doos maar 
eens bekijken in de LEGO winkel. 
Vanaf half februari wordt-ie daar 
verwacht! 

pere Diederik de baas van de Vrij- 
buiters. Het fort heeft een val- 
brug, maar de Vrijbuiters hebben 
de schat met het vlot binnenge- 
bracht. Een prachtige doos vol 

avontuur is nummer 6077. 

Wat kost LEGO? 

Zoals je ziet, staan er in deze krant 
geen prijzen meer bij de LEGO dozen. 
Ook in de LEGO katalogus zijn geen 
prijzen vermeld. 

Dat komt omdat de Europese „„rege- 
ring” vindt, dat de winkelier zelf moet 
weten hoeveel hij voor z’n artikelen wil 

vragen. Wij, als fabrikant, mogen 
daarop geen invloed uitoefenen. Die 

maatregel heet officieel „vrije mede- 
dinging’*en is bedoeld om te zorgen 
dat de kopende ouders en kinderen niet 
te veel hoeven te betalen. 
Het maakt het kiezen uit een katalogus 
wel wat moeilijker en daarom raden 
wij jullie aan om zelf een lijstje te ma- 
ken van dozen die je graag wilt hebben. 
Dat neem je dan een keer mee naar de 
winkel en je zet er zelf de prijzen bij. 
Je hebt dan meteen een fijn verlang- 
lijstje om bijvoorbeeld als je jarig 
bent, te laten zien aan vriendjes en 
familieleden. 

Betekenis van dieren in de Riddertijd 
Bij oude kastelen en ruïnes zie je bijna altijd vleermuizen, kraaien of uilen afge- 
beeld. Dat waren dieren waar ze vroeger niets van moesten hebben. Een kraai 
zag je altijd op een galg afgebeeld en had dus iets met de dood te maken. De uil 
was een griezel, die-ín de nacht een duivelsoog had. Nu is de uil voor ons een 
teken van wijsheid. 
De valk stond in de Ríddertijd in hoog aanzien. Misschien omdat die vogel voor 
de valkenjacht werd gebruikt. En … het varken was een teken van voorspoed en 
geluk. In onze tijd is dat natuurlijk het geval met een goed gevuld spaarvarken! 
Ook de kat stond er niet zo best op in vroeger dagen, maar de hond betekende 
trouw en waakzaamheid. Waakzaam was ook de gans en daarom was in die tijd 
ook het ganzebord-spel al populair. De ganzen moesten alle hindernissen en put- 
ten immers ontlopen? Het mooiste symbool vanaf heel vroeger is eigenlijk de 
vlinder. Dat mooie en tere diertje stond voor blijheid en onsterfelijkheid. 



Ee) Robert Heerink en Rut- 
ger Deterd Oude Weme 
uit Delden bouwden in 
ruim een jaar een fantas- 
tische telescoopkraan. 
Het totale model weegt 
niet minder dan 13 kg. 
Enkele technische gege- 
vens: een 6-assig onderstel 
met 3 luchtgeveerde, ge- 
stuurde assen. Van de 8 
poten worden er 4 pneu- 
matisch en 4 door 12 Volt 
motoren bediend. In de 
opbouw geeft de 4,5 Volt 
motor een goed geluid 
voor het aandrijven van 
een 6 cilinder lijnmotor. 

Van de 3-delige mast zijn 
2 delen uitschuifbaar. 
Daarboven kan een vak- 
werkgiek worden gemon- 
teerd. De totale hoogte 
daarmee is 252 cm. 
En — wat dacht je — de 
aandrijving van het hijs- 
werk gebeurt door een 4,5 
Volt motor met vertra- 
gingskastje. Een super- 
bouwwerk! Dat maakt 
Robert en Rutger duide- 
lijk tot Meesterbouwers. 

DE LEGO KAL 

We vinden het heel stimulerend om brieven van lezers te krijgen. Vooral brieven met 

foto's of tekeningen van zelfbedachte bouwsels, modellen, ideeën of uitvindingen 

met LEGO elementen zijn leuk. Dan kunnen we ook zien en anderen laten zien wat er 
allemaal met LEGO mogelijk is! 
Vanaf 1990 willen we in elke krant maximaal tien van die inzenders een bewijs 

geven dat wij, de redaktie, ze LEGO Meesterbouwer vinden. 
Natuurlijk moet zo'n inzending dan wel iets heel bijzonders zijn. In ieder geval in de 

ogen van de redaktie. Daarbij spelen natuurlijk ook de leeftijd, de meegezonden te 

plaatsen foto, de beschrijving en het gebruik van de LEGO elementen een rol. ‘t Blijft 
natuurlijk een beperkte keuze en daarom kunnen we er ook niet over korresponde- 

ren. Overigens, het maakt niet uit hoeveel LEGO je gebruikt. Bij de eerste LEGO 

Meesterbouwers zie je een voorbeeld van een telescoopkraan die niet minder dan 
13 kilogram weegt en een idee voor inklapbare vliegtuigwielen van nauwelijks enke- 
le grammen! 
Hier komen dan de eerste LEGO Meesterbouwers. We zijn benieuwd wie de volgende 

zullen zijn! 

dik Louw je onderaan 
een vbegbog un. Her 
bow je nag meer lego 
2mier vaster door daar 
nr at tete huik 
de koetelsteen ovêr het 
kandwielkje van de wielen , 
te draak hel wielstel 

omhoog 

Ed 

inklapuselen voor onder 
Gen vlieguig 

Dl Erik Roggeveen bedacht inklapbare wielen van een vlieg- 
tuig. Hij schrijft: „Het is eigenlijk heel simpel’. Dat is het 
inderdaad als je de tekening, die hij erbij stuurde bekijkt. 
Maar ja, dat is de uitvinding van „„het wiel’’ ook geweest. 
Je moet er maar op komen. Wij vinden Erik Roggeveen uit 
Alphen aan de Rijn een echte LEGO Meesterbouwer. 

m3 Wie bedenkt nou zo- 
iets? Eduard Feith uit 
Tricht bedacht van LEGO 
Technic deze bijzondere 
hardloper. Deze nummer 
1 heeft zelfs verende voe- 
ten. Hoe de foto in zwart/ _ — 
wit uitvoering uitkomt, 
weten we niet, maar het 
idee van Eduard was 
beslist de moeite van het 
vermelden waard! En ook 
hij is nu LEGO Meester- 
bouwer. 

Trucks en vrachtwagens worden ons 
heel veel toegezonden. Vaak zijn ze af- 
geleid van in het echt bestaande model- 
len. Knap, maar nog wat meer origineel 
is deze vrachtwagen van de toekomst. 
Hij is bedacht en gebouwd door de 12- 
jarige Henk-Jan van Gerner uit Harder- 
wijk. Er zit licht en geluid in, er is een 
zonnepaneel voor energie en ook pneu- 
matiek werd in deze SF vrachtwagen 
toegepast. Ook Henk-Jan ontvangt het 
bewijs van Meesterbouwer. 

Eq Bijzonder origineel is de gelede slang 
van Raymond Kuiper uit Rotterdam. 
Je ziet hem op de foto staan met zo’n 
engerd in z’n hand. Het principe van die 
beweegbare geledingen is door gebruik 
te maken van de hierbij getekende ver- 
bindingsstukken hetzelfde als voor dit 
soort slangen, die je kant en klaar in de 
winkel koopt, schrijft hij. Een originele 
en knappe toepassing vinden we, dus 
ook Raymond is LEGO Meesterbouwer. 

We krijgen veel zelfbedachte ruimtevaartuigen. Dit is ech- 
ter een bijzondere. Sven ter Wisscha uit Steenwijk noemt hem 
de „Star-Voyager”’. Het model wordt bestuurd door een 
Aktieman en heeft uitklapbare lasers. Het onderstel is in- 
vouwbaar. Als de hoofdmotoren naar boven zijn geklapt en 
de stuurmotoren worden ingevouwen, wordt de transport- 

ruimte bereikbaar. 
De bodem klapt 
uit en het luik 
met de motoren 
gaat naar boven. 
Een knap en ori- 
gineel eigen ont- 
werp dat Sven de 
titel Meester- 
bouwer oplevert. 

Dit jaar komt in enkele plaatsen in ons 
land de meest fantastische piratenshow. 
Je moet de krant in jullie buurt maar 
goed in de gaten houden, want eigenlijk 
mag je deze nieuwe LEGO World Show 
niet missen. Je zult je ogen uitkijken 
naar de prachtige (bewegende) LEGO 
modellen, die vaak van duizenden ge- 
wone LEGO elementen zijn gebouwd. 

B Bert van der Scheer uit Kamperveen 
heeft een echt werkende voederdoseer- 
wagen. Als voeder gebruikt hij biks, die 
via de bodemketting op de dwarsafvoer 
komt. Heel knap bedacht, Bert. Maar je 
zus kan er ook wat van, want zij maakte 
de traktor die voor jouw ontwerp staat, 
zoals je ons schreef. Met dit ontwerp 
krijg je van ons het bewijs dat je een 
LEGO Meesterbouwer bent. 



Uit de LEGO 

keuken 

Jullie zien vast wel eens die grote LEGO 
modellen in de etalage van de speel- 
goedwinkel, of bijvoorbeeld bij de 
LEGO World Show. 
Die modellen worden heel vaak in Bil- 
lund door een speciaal team van LEGO 
bouwers ontworpen en gebouwd. 

De ontwerpers beschikken over kasten 
vol met LEGO elementen en boven hun 
werktafel is een afzuiging gemonteerd. 
Dat moet omdat die modellen allemaal 
gelijmd worden. Anders gaan ze tijdens 
het transport misschien uit elkaar. Zo 
worden ook modellen gemaakt voor het 
LEGOLAND Park. Je ziet hierbij een 
foto die de redaktie maakte op het 
modelbouw-buro in Billund. Het is één 
van de LEGO keukens waar de meest 
fantastische modellen gestalte krijgen. 

Allemensen wat kregen we veel en echt 
leuke troetelschijven op de redaktie. 
Soms waren hele teksten op liedjes ge- 
schreven. 
Uit die honderden inzendingen moesten 
we er vijf uitzoeken waarmee de inzen- 
ders een all-weather radio konden win- 
nen. 
Helaas werd het niet één van de vele in- 
zenders van de volgende top-tien- 
troetelschijven: 

% Annie hou jij mijn LEGO effe vast 
% Ik lag van mijn LEGO stil te dromen 
% Een eigen huis, een eigen LEGO huis 
% Twee emmertjes LEGO halen 
% Zeg ken jij de LEGO man 
A Wij gaan naar LEGOLAND 

% Oh was ik maar bij (met) LEGO thuis- 

gebleven 
% Ik stond laatst voor een LEGO kraam 
Xr Ik zag twee pauwen met LEGO 

bouwen (en andere) 

% Als je jarig bent, dan stuur ik jou 
blokken uit LEGOLAND. 

Deze kwamen zoveel voor, dat we dan 
hadden moeten loten. 
Daarom kozen we: 
En dat je met LEGO fijn kunt bouwen, 
willen we weten, 
Daarom bouwen wij los en vast (2 x) 
van Johnny Schoenmakers uit Tilburg. 

® LEGO, LEGOLAND, FABULAND, LEGO Technic en het DUPLO merkbeeld zijn geregistreerde merken 

© Copyright van de LEGO krant berust bij LEGO Nederland b.v. 

Ik ben met Catootje naar de LEGO 
markt geweest .….enz. en ze maakte 
van LEGO een Brandweerman, een 

Speel-o-foon, een Poekie-Poes, een 
Zeepiraat en nog veel meer 
verzonnen door Diana, Johan en Suzan- 
ne Schell uit Rotterdam. 

Een kompleet lied op het liedje „Mari- 
na’’, waarvan het refrein begint met: 

/_Mijn LEGO, mijn LEGO, mijn LEGO 
en dat eindigt met: 
'k Wil nog meer vergaren, van alles 
nog ervaren, ben nog steeds aan 't 
sparen, voor prachtig LEGOLAND 

getoondicht door Gert de Mooy uit 
Rijnsburg. 

En op „Mexico, Mex-üii-co*’ van de 
Zangeres zonder Naam bedacht Alexan- 
der Millenburg in Bergen (N-H): 
LEGO, Leeeeeégo, dat is een LEGO 
steeeeéntje, het is een LEGO steen 

een mooie LEGO steen, ja dat is 

En tenslotte kwam er van Toine Jansen 
nog een echte carnavalstopper: 
Geef mij de LEGO en de gein, want 
speel met LEGO dat is fijn, dan is het 
altijd prijs, van LEGO word je wijs … 
Die troetelschijf zal in Tilburg op het 
komend carnaval vast veel te horen zijn. 

De tekstdichters hebben inmiddels hun 
radio ontvangen. En alle andere inzen- 
ders heel erg bedankt. We zijn er vrolijk 
van geworden, want we hebben bijna 
elk lied op de redaktie uit volle borst ge- 
zongen! 

Redaktie: Henk Steinroth Communicatie Vormgeving en zetwerk: Studio Dorèl 
Wllustraties: Koen van de Velde, Lian Ong (pag. 3) Fotografie: Bob van Zalm 


