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Op weg naar het hal! 
Kum jij Assepoester's glazen muiltje vinden? blz 1o-n 

CP LEGO FRIENDS FP COOL CREATIONS 
Los het raadsel opl ble 12-13 Deel zvan het 5 _Creatiesvooren door 

vriendinnendagboeld blz 14-15 LGOsClub leden blz 18-19 
Lieve Club leden! Is het je al opgevallen dat de voorkant 
van je magazine is veranderd? Naast het LEGO” En ene 
Club logo vind je no een gele LEGO steen! oe GENIETEN VAN EEN HEERLIJK ZONNETJE EN van 
Be nchob nende emee LEKKER VERS FRUIT! IN DE PVZDEL HIERONDER VIND 8 EEEN GEHEIME BOODSCHAP, TENMINSTE ALS JE vaer. oe oaneTaaL KUIT ONTRAFELEN HULP WOOS? 4 astelen, knutselen. en nog veel meer egen 
Maar wist je dat er ook een LEGO Club Magazine is met een rode steen 
en één met een groene steen? Alsje er meer over wilt weten, ga dan 
naar LEGO.nl/dub naar “Over de LEGO Club’ en dan naar “Ouders’t 
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Voor vragen/opmerkingen over je abonnement, 
neem contact met ons op vie 
Klantenservice: o08o0-5346 5555 
(gratis vanaf vaste lijn) 
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| Ontwerp een papieren kroon waarmee je 
zien wat voor een prins of prinsen jij VOUW HET PAPIER DUBBEL EN TEKEN DE VORM DIE JE 

zou willen zijn! ‘AAN DE BOVENKANT VAN JE KROON WILT MAKEN. VRAAG 
BVENTUEEL JE OUDER(S) TE HELPEN DE BOVENRAND Je kunt precies de prins of prinses worden dieje wl! Misschien ben rd AN 

ij en edele bos prins of een speelse zeemeermin prinses? Of en 5 
dappere ridder-prinses, of een slimme wetenschapperprins? Alles is 
mogelijk. Ga snel an de slag! 

ALLES WAT JE NODIG HEBT 15... 

* STEVIG PAPIER « SCHAAR 
+ LIJMSTIFT OF HOBBYLIJM + POTLOOD 
» VILTSTIFTEN OF KRIJTJES _ + PERFORATOR 
« PLAKBAND 
+ DINGEN OM JE KROON MEE TE VERSIEREN 

LEG DE KORTE KANTEN VAN TWEE VELLEN 
PAPIER OVER ELKAAR MET ONGEVEER 5 VERSIER JE KROON MET KLEUREN EN LINTJES 
CENTIMETER OVERLAP. PLAK DE VELLEN MET BLOEMEN, SCHELPEN, LEGO® STEENTJES OF 
PLAKBAND AAN BEIDE KANTEN AAN ELKAAR. WAT JE HAAR KUNT BEDENKEN, 

JE KLAAR BENT MET VERSIEREN, LEG JE DE KORTE 
UITEINDEN OVER ELKAAR HEEN: PLAK DE BINNEN- 
(ENC BUITENRAND VAN DE KROON AAN ELKAAR 
MET PLAKBAND. 

PENDANT 
(ZIJDE VAN DE KROON OM JE HOOFD HEEN. ZORG DAT DE 
UITEINDEN ONGEVEER 5 CENTIMETER OVER ELKAAR HEEN 
LIGGEN. KNIP DE PAPIEREN RAND DIE UITSTEEKT ERAF. 



Doe de quiz hieronder om te ontdekken hoe jij kampeert 

[1] Welke dingen leg je klaar voor 
een kampeertocht? 

a. Een kaarten een kompas! Ik vind mijn 
eten en onderdak wel in de natuur! 

b, Een tent, mijn wandelschoenen, een jas, 
brandhout, potten en pannen, insectenspray - 
alles wat in mijn camper past! 

c. Kleren en een goed boek: de rest ligt al 
in mijn vakantiehut! 

Hoe lang duren jouw kampeertochtjer? 
a. Een paar weken„Maar ik zou best weg 

willen bijven. 
b. Ik heb genoeg voorraden voor tien dagen. 
€ Eh een paar dagen, dan krijg ik heimwee! 
‘Wat doe jij het liefst als je kampeert? 
2, In bomen kimmen en in de rivier zwemmen! 
br Een kampvuur maken en marshmallows roosteren. 
c- Een goed boek lezen bij het raam in 

mijn vakantiehut 

BNN 
ij bentzo dal o 
het liefstin den: 
Wandelen, vissen en een kampvuurtje 
stoken gaat jou heel gemakkelijk af en 
je bent dol op de buitenlucht en een 
blauwe hemel. 

al 

ij waar je de insectenspray kunt vinden. 
‘Jouw vriendinnen kunnen er altijd van 
op aan dat je problemen die lijdens een 

Hoe maak je eten 
klaar als je kampeert? 
a. Ik rooster mijn eten boven een kampvuurtje. 
b. Ik kan efen klaarmaken op 

mijn mini kampeerkooktoestel. 

€ lkemaak dingen 
gewoon warm in de 
magnetron in mijn hut 

WAT WAS JE SCORE? 

VIND JE EIGEN KAMPEER- 

STIJL HIERONDER! 

kampeergedoe. Jij zit eigenlijk liever 
In een huis met stromend water en. 
elekt Kamperen in een vakantiehut 
is net zo leuk als in een tent, en de. 
bedden zijn veel comfortabeler! 

kampeertochtje ontstaan kunt oplossen. 
Alsje toch innen zit, kun je online 

gaan voor meef avonturen op 



PRINSESSEN! 
fj, Deze vier beroemde koningsdochters vind je nu in de nieuwe 

KE B LEGO® & Disney Princess” sets. Ken jij al deze prinsessen al? 
W_ Je komt hier meer over hen te weten! 
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WAT IS HETZELFDE AAN 
DEZE DRIE BERGHUTTEN? | 

Waarom maar 1 ding bouw 
ulsje er 3 kunt mu 





Omdat we alle vijf del zijn op dieren, besloten we dat onze volgende grote reis 
een safari zou worden! We hadden dolfijnen van dichtbij gezien in Vun vatuurlijke 

Stephanie kwam met het 
idee om een geldinearmeling 

te organiseren. Hear: plan 

was om twee kraampjes 

de bouwer: een wor verst 

limonade en eentje wor 

groente en fruit 

A 
Mia liet ons haar prachtige merrie Bella zien! 

(k vroeg Andrea of ze een 
reclamnecapegnt kon bederken. Met 
haar: zelfverdreuwven en hear wooie 

stem was ze de ideale persoon omt 
onze iraarreling can te kondigen en 

de aandacht van de inwoners van 

Hoartlake Ciby te token 

We vroegen Emma om onze 

kramen te versieren, want ze 

heeft veel talent wor mode 
on design 

Mia en ik zorgden voor 

de verkoop! É II 



Mia on ik houden allebei wel van een uitdaging, 
ds we hielden een vriendschappelijk 
wedstijd. om te zien wie het meeste geld 
kon inzamelen wor onze volgorde ris. (k 
verkocht groote en fruit en Mia hao. een 

aanp vet (mode 

Natuurlijk hielden we een serieuze 
wedstrijd — vraar het ndigde ormee 

dat we ehaar gingen helpen. Groote 
on fruit verkopen is zwaar wart! Ik 
moest een heleboel zware dozen met 
appels en tornaten sjeuwen, maar 
Mia was aardig on gaf me eon koud 
glas lomorade om af te koelen Toen 
Mia bijna geen citroenen meer had, 
gef ik haar twe hele dozen met 

oppds zodat ze appelagp kon maken! 

We wilden allebei graag wûnven — maaar het. was 
pop A 
safari: we gan samen! 

Aan het cind. van de dag hak eon heleboel fruit over en Mia 
had, een vruchtenpers. Avaren bedacht een paar ectie, 
ge B ijn persoonlije foriet 
Was bosbessen perensap! 

(kheb nauze zin ûn die sort: kan haast. niet wachten! 



Een supercoole 
LS WER MEE 

JE KUNT HET 
NIET TE BONT MAKEN 

RAKETTEN, SUPERSONISCHE 
SNELHEDEN. COOLE KLEUREN: VOEG 

ZE ALLEMAAL TOE AAN DE 
IJSWAGEN, ALS TOPPINGS 

oP JE IJSJE 

Er En PAAR SLIMME BOUUTIPS 
(GEKREGEN VAN DE IJSVERKOPERS 
MIKE EN JO! ZE LATEN ZIEN HOE 
JE VAN EEN GEWOON BOUWWERK 

IETS BUITENGEWOONS 
KAN MAKEN! 

EN HET MAG 
(GERUST EEN BEETJE MAF 

ZIJN! MIJN WAGEN LIJKT NU 
OP EEN IJSHOORNTJE... MAAR 
ZOUDEN WE ER NIET OOK EEN 
SUPER-LJSSCHIETER VAN 

KUNNEN MAKEN? 

GEBRUIK WAT 
JE KUNT VINDEN. OAT 

IJSKARRETJE 2IET ER LIEF 
UIT. TOT HET WORDT OMGEBOUWD 

EN IN BEN COOL EN OERSTERK. 
VOERTUIG VERANDERT! 

EEN LJSWAGEN 
DIE 15 OMGEBOUWD TOT EEN. 

STRAALIAGER DIE IJSRAKETJES 
AFVUURT® DAT 15 ECHT BUITENGEWOON. 

EN SUPERCOOL! IK KRIJG AL TREK 
ALS IK ER NAAR KIJK! GA JE MEE 



HALLO LEG 
CLUBLEDEN! ALS JULLIE 

\WOEREN IN KNOTSGEKKE CREATIES. 0 
IS DEZE WEDSTRIJD IETS VOOR JULLIE! DOE 
MEE AAN DE EMMET-PRIJZEN WEDSTRIJD 
EN LAAT ONS ZIEN H 

MODEL HEBT VERANDERD IN 
BIJZONDERE CREATIE! 

€ Ko de 

Emmet-Prijzen Wedstrijd 

VAN GEWOON NAAR 
BUITENGEWOON! 

Als onderdeel vande Emmet-Prijzen wordt Onze minitiguur-bouwekperts zijn hard bezig 
eriedere maand een online wedstrijd mef het maken van de hoofdprijs voor het- gehoudenlIn april besteden we aandacht beste ontwerp dat we binnenkrijgen! tet op. 
aan supercoole LEGO® modellen, met een in september komt er een exclusieve Emmet 
speciale categorie waar bouwers hun ‘van ____ Awards prijsuitreiking, waar Lard Businessen gewoon naar buitengewoon'-projedenen Vitruvius in eigen persoon da winnaar van | modellen kunnen aten zien! Upload jouw _de hoofdprijs bekend zullen maken 
creatie online en misschien word jij Eén van 

de vijf winnaars van een speciale Emmet Zo doe'ie mee 
minifiguur! 

Ga online naar LEGO.nl/movie voor meer 
informatie en het wedstrijdreglement. 



BMW RACER V Rinske, 6 jaar Heb je een mooi bouwwerk gemaakt 
datje graag aan iedereen wilt laten 
zien? Stuur ons er dan een foto van! 

Wie weet komt die foto in een 
volgend LEGO” Clob Magazine! 
Vraag je ouder(s) naar LEGO.nl/club d 

N= 
1] 

in te voeren en het toestemmingsformulier J Bi 

te printen. Stuur een scan of foto van het: 5 

ingevulde formulier samen met de foto van - w LeGoPcLuB Ld 

je bouwwerk naar dubNL@LEGO:com met U 

als onderwerp “Cool Creations”. í 4 ij Linda, 10 jaar 

Zorg ervoor dat je kleurenfoto goed scherp 

is, met voldoende licht en een rustige 
achtergrond. Hoe groter je. bouwwerk 

in beeld is, hoe beter. en gebruik enkel 

LEGO stenen en elementen! Veel plezier 
met bouwen! nd 

WELKE VIND HUISMET v 

JIJ HET MOOIST? | GARAGE 

KRUIS JOUW ak Ede 

5 FAVORIETEN 
AAN! 



Nie 

EMMA’S HUMMER 
Gabriella, 5 jaar 

SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET 

VRACHTAUTO 
Leslie, 9 jaar 

LEGO® CITY 
Nils & Renske, 9 & n jaar 



s TRANSFORMER HELD POWER ENERGON 
Skip, 8jaar Niels, jaar 

TSJDEKETSJOEK 
Marleen, 7 jaar 

Eveline, 7 jaar 

v SUPER SPEEDBOOT 

WAT HEBBEN JULLIE 
EMAAL GEWELDIG MAFFE EN 
VOERTUIGEN GEBOUWD! MAAR 
5 LEGO® CLUB LEDEN ZIJN DE 

WINNAARS VAN EEN LEGO MOVIE BOUWSET 
10 KAARTJES OM NAAR DE LEGO 

LM TE GAAN MET HUN VRIENDEN EN 
(ENOINNEN! GEFELICITEERD EN 

VEEL PLEZIER ERMEE 


