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NEF /: Vi 
1D e LEGO? minifiguren uit de nieuwe 

serie 9 komen hun bagage halen - 

maar ze zijn een paar dingen kwijtgeraakt. 
Zoek naar deze vier voorwerpen in het 

plaatje en zet een cirkel om de dingen die 
je gevonden hebt: — 

ANEVGD 

ZEESTER 

HANDBOEIENS 





aval de Leeuw en Cragger de Krokodil waren ooit vrienden. 

Maar äu vinden ze elkaar niet meer zo aardig. Ze kunnen 
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SNEEUW, 
ORO 

Het is een strenge 
winter in LEGO" City, 

maar het weer is hee! 

droog en er ligt geen 
sneeuw. De LEGO 

CITY brandweer heeft 
=d het druk! De hele dag 

hoor je het geluid 

a 

van hun sirenes. 
“WOOEOOE...WRIEEW 
WHIEEW WHIEEW!” 

“De lucht is zo droog dat 
veel branden uitbreken,” zegt 
de brandweerman. * 

maar sneeuwen!" 

Die grote brand moet worden geblust! “Gelukkig was er E 
niemand thuis: dat had slecht kunnen aflopen!” zeggen de if 

brandweermannen. Het water SISSSSST als het de vlammen raakt! 

A] 
Een brandweerman 

in het park I 

en Vi meel 
El 

Intussen komen de brandweermanneninde _ 3% 
ges brandweerkazerne aan. Ze zijn heel moe! ‘Goed 
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MO EECOMCEJE FENDE 
REEN: © 

et LEGO® CITY brandweer team 
heeft het druk vandaag! Kun jij hen_— | 

pen hun spullen te vinden? Bekijk de — 
ü laatjes, Probeer alle voorwerpen 

Heb je ze allemaal ge pnden? 



fe (brandweerwagen 

brandkranen 

vuilnisbakken 

gouden 
brandweerhelmen 



oloYo) Cd 
CREATION 
H eb jij iets moois gebouwd en wil 
ME je kans maken om jouw LEGO 

creatie in het LEGO® Club Junior 
Magazine te zien? Stuur dan snel een 

foto van je bouwwerk naar: 

clubNL@LEG Ofcom 

Vergeet niet je naam, adres, 

leeftijd en de naam van je 
bouwwerk te vermelden en 
gebruik als onderwerp 
“Cool Creations Junior”. 

Welke vind jij 
het mooist? 

Zorg voor een scherpe, 
duidelijke foto met een 

rustige achtergrond. 
Maak je foto buiten 
in daglicht of gebruik 
binnen een flitser. 
Zorg er ook voor dat 
je model goed en 
groot in beeld is! 

12” © LEGO CLUB 
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gelulen Ros: 

Kevin Veenboer, 
Sjaar 



e LEGO® City 
brandweerwagen is op 

weg naar de brand! Het brand- 
weerteam heeft jouw hulp nodig. — — 
Bouw met je LEGO stenen een 
voorwerp waarmee de brand- 
weermannen het vuur sneller 
kunnen blussen! Misschien word + 
jijéén van de 5 winnaars van een 
LEGO City Brandweerstation! 

ZODCEENEEe A 

@ Bouw met je LEGO ( 
stenen ièts waarmee y 

de brandweermannen { / … 
het vuur nog,sneller «/ — 

kunnen blussen! «/ 
) 

O taat je ouderlsyer, let Ny 
een mooie/foto-varn — 
makensLet erop dat het 
een duidelijke, scherpe 
foto moet zijn, meteen \ 
rustige achtergrond! 

® vraag je ouder(s) de foto met 
vermelding van je naam: 
teeftijd, adres, telefoonnr. en 
de naam van je bouwwerk te 

sturen naar: 

mcebesttsvep 
bl umior{CIub) 



GT WAVES BOUD 
aval, de Leeuwenprins, is de grootste 
held in de wereld van Chima! Kun jij 

Laval mooi inkleuren? Gebruik de kleuren 
die jij zelf het mooist vindt! 







oi, daar ben ik weer! 
In de wereld van Chima 

wonen allerlei spannende 
dieren. De Leeuwen zijn 
mijn favoriete dieren in 
Chima! Hier is een 
model om zelf te bouwen 
van LEGO® stenen, De 
kleuren hoeven niet 
hetzelfde te zijn als op 
het plaatje: doe wat je 
zelf mooi vindt! Als je 
klaar bent, kun je andere 
Chima dieren bouwen of 
er zelf eentje verzinnen! 

Ee 
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HU 
autoshow gehouden! Iedereen kan naar 
de Mini Skyflyers en Mini Speeders 

LOW 
tegelijk een vliegshow en een 

VOORAAN 

et is een bijzondere dag. Er wordt 
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HIj 
komen kijken. Er zijn een heleboel LEGO® 
minifiguren gekomen. Max is er ook bij. 
Kun je hem vinden in de menigte? 

fins 


