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MET HET VOEREN 
VAN HAAR PAARD! 

Het is lunchtijd en Sofia het Prinsesje gaat haar paard voeren. Kan je haar helpen om 

zeven wortels en de verborgen LEGO® steen met wortels op deze bladzijde te vinden? 



VERTEL EEN VRIEND 

OVER DE 
LEGO CLUB! 

Dit nummer zit vol met moppen en 
andere dingen die je aan het lachen 
maken. Ga op avontuur met de LEGO 

City moeraspolitie en het LEGO Juniors 
brandweerteam, ontmoet de nieuwe, 

Welkom bij het 
LEGO® Club Junior Magazine! 

JANUARI-FEBRUARI 2015 
LEGO.nl/club 

LEGO Minifiguren en nog 
veel meer. 

Om te 
vluchten voor 

U de kip die hem 
== achterna zat! 

Hé Nina, 
waarom stak de 
LEGO alligator de 

weg over? 

HOI CLUB LID! 
Ken je iemand die ook lid wil worden van de LEGO Club? 
Vertel hem/haar dan over de LEGO Club website! 

Eroofchn 

ALGEMENE WEDSTRIJDVOORWAARDEN 
WEDSTRIJDEN... Stuur een e-mail met je deelname naar wedstrijd@LEGOdub.nl 
Allin Nederland wonende lezers van het LEGO Club Magazine kunnen meedoen aan deze wedstrijd. Medewerkers van. 
de betrokken bedrijven en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname. Vraag toestemming aan je ouders) of 
verzorger om aan de wedstrijd mee fe doen. Prijzen kunnen niet worden overgedragen of geruild tegen contanten. De sti 
van de prijzen kan afwijken van wat hier taat aangegeven. De uitslag is bindend en er kan net over worden gecorespandeerd. 
Winnaars ontvangen persoonlijk bericht binnen 28 dagen na het sluiten van de wedstijd. All inzendingen worden het 
eigendom van de LEGO Groep en kunnen niet worden gereloumneerd 



arkel 
KEE 

probleem. Er zijn 
geen krokodillen 

dit moeras. 

4 Maak je 
ME geen zorgen. Ik 

ZS gebruik gewoon 
deze rode 



Zoek snel 
een boom waar 
we in kunnen 

klimmen! 

7 ne, di 
boom. Zoek zelf 

maar een 

denk dat ik onze 
schuilplaats 

Ik zou de 
gezichten van de 

moeraspolitie wel eens 
willen zien als ze merken 

dat we weg zijn 
Oh nee, we gekomen. 

hebben een grote cirkel 
Kijk eens door \ \ gemaakt. We zijn terug 

wie jullie worden op het politiebureau! 

iemand ontsnapt aan de 
Moeraspolitie! Sla de bladzijde om voor 
bouwinstructies voor de moerasbuggy! 



DOE 
SAMEN 
De moerasbuggy is een speciaal 
soort voertuig dat is ontworpen 

om op een natte en glibberige PC 

ondergrond te rijden. Sneeuwscooters Z 
zijn gemaakt om door de sneeuw 
te rijden, moerasboten om door het 

moeras te varen en duinbuggy's om 

over zandstranden te rijden. Bedenk s 

samen met je kind nog 
en andere voertuigen om 

| 
samen te bouwen! 





HET KATJE VAN CHRISTIE MAAKT ER EEN ROMMELTJE VAN! 

“Ik zei dat je niet in die boom moest klimmen!” riep Christie. Christie stond onderaan de 
boom en praatte tegen haar katje, Meneer Boris, die vastzat in de boom. TATU-TATU-TATU- 
TATU “Daar komt de brandweer!” zei Christie. Er werd een touwladder uit de helikopter 
van de brandweer gegooid en een brandweerman ging naar Meneer Boris toe. De dappere 
brandweerman strekte zijn hand vit naar Meneer Boris. “Kom, poesje, kom maar.” Meneer 
Boris sprong in de armen van de brandweerman. “Hoera!” 

Terwijl de helikopter van 
de brandweer aan het 
landen was, zag Meneer 
Boris ineens iets lekkers 
in de etalage van de 
supermarkt! Toen de 
helikopter bijna op de 
grond was, sprong Meneer 
Boris uit de armen van de 
brandweerman en rende 
naar de supermarkt. 
“Oh nee! Kom terug 
Meneer Boris!” 
schreeuwde Christie, 



Meneer Boris rende langs de schappen van de supermarkt. Hij gooide blikken, fruit en 
dozen om! “Hou die kat tegen!”, gilde de winkelbaas. “Kom terug, Meneer Boris!”, riep 
Christie. Meneer Boris rende helemaal tot aan de visafdeling en at alle vis op! Daarna had 
hij zo'n volle buik dat hij niet meer vooruit kwam! Christie pakte hem op. “Oké, Meneer 
Boris, nu blijf je bij me!” zei Christie. “Miauw, miauw!” antwoordde het katje. 

De brandweermannen 
kwamen kijken of alles 
goed was met Christie 
en Meneer Boris en 
daarna hielp iedereen 
mee om samen met 

de winkelbaas de 
supermarkt op te 
ruimen. 

… behalve Meneer 
Boris die een lekker 
lang dutje deed! 



nder eronderdoor! Maak het plaatje af door de 
vrachtwagen en boot in te kleuren. Je kunt alle kleuren gebruiken die je maar wil. 

De LEGO® City speedboot en de vrachtwagen zijn allebei tegelijk bij de brug aangekomen, 
maar de één gaat eroverheen en de a 
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DIT KUNSTWERK IS GEMAAKT DOOR: 

e
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SN 
ef Hé, wie 
M heeft de lichten 

itgedaan? BE _&S ® 

dat ik bij 
Saturnus rechts 
had moeten 

De nieuwe LEGO® minifigvren zijn op een winterse middag lekker aan het 
schaatsen op de LEGO vijver. Kijk naar dit plaatje en probeer de hieronder 
beschreven minifiguren te vinden. 

1. Zoek de minifiguur die een bot vasthoudt. 

. Zoek de minifiguur die twee zwaarden draagt. 

3. Zoek de minifiguur die mosterd op zich heeft. 

zijn allemaal 
gearresteerd! Laat 

de zwaarden, het bot 
‘en de microfoon 

vallen! 

4, Zoek de minifiguur met een slang. 

5. Zoek de minifiguur met één oog. 

5. Hoeveel minifiguren hebben hoorns? 



Olaf is bij het ijspaleis vandaan gelopen 
voor een picknick. Prinses Anna en Koningin 
Elsa vinden dat ook een leuk plan en RS 
willen naar hem toe, maar ze kunnen 
hem niet vinden! Kun jij ze helpen om 
bij hun sneeuwpopvriend te komen? 

Dip 
rn Arien FROZEN ae 



V TOREN MET 
RACE-LIFT 

Casper, 4 

Heb je iets moois gebouwd en wil je dat graag aan iedereen 
laten zien? Stuur ons dan snel een foto van jouw bouwwerk! 
Wie weet sta jij er de volgende keer bij! 

1 Ga naar LEGO.nl/club 

V LEGO® PLEIN 
ben, 6 

2 Klik op 'Ouders' in het menu bovenaan en open 
‘Formulieren’. 

Vraag je ouder(s) om het Cool Creations 
toestemmingsformulier te printen, in te vullen 
en er een scan of foto van te maken. 

EKE WEN (UE a ER CED 
bouwwerk naar clubNL@LEGO.com met als onderwerp 
‘Cool Creations Junior’. 

Welke vind jij 
het mooist? 

V DE VLIEGENDE 
SPACESHIP 



(220) 



B Tete: deld,|-defefe 

je) Be 
SAMEN 
Als je bouwwerk 
af is, kan je van een 

7À schoenendoos, wat verf, lijm 
en watten een decor voor 
je regenboog maken. Verf 
de binnenkant van de doos 
lichtblauw om de hemel voor te 
stellen en plak er wat watten in 
als wolken. Doe de regenboog 
dan in de doos en je hebt een 
kunstwerk! 





Al eh de 

1“ NIE ININT 

DE RAGE? 
De Blauwe Racer heeft de Sneeuwploeg en de Buggy uitgedaagd om een wedstrijd 

te houden. Jij kunt zelf ook een wedstrijdje houden! Vraag je familie of vriendjes 
se om mee te doen en kijk wie er het eerst bij de finish aankomt. 



OH NEE! 
Ze ontsnappet 

EEN Hoorn, (ANTE VAN DE LeGo® cre 
MOERAspourriet 

VOOR DE MOERASPOLITIE! 
Misschien word jij dan één van de 3 winnaars in de LEGO® Club Junior bouwwedstrijd! 
De boot van de moeraspolitie is net niet snel genoeg om de boeven in te halen. Bouw een voertuig 

‘om de moeraspolitie te helpen de boeven te vangen door stenen uit je LEGO verzameling te gebruiken. 

ZO DOE JE MEE: [a } Vraag je ouder(s) om het formulier te printen, 
1} Bouw met LEGO stenen een model van in te vullen, te ondertekenen en het dan te 

een nieuw voertuig voor de moeraspolitie, scannen of er een digitale foto van te maken. 

8 Ga naar LEGO.nl/club Ls } E-mail daarna het formulier samen met een foto 
Ss 4 van je bouwwerk naar wedstrijd@LEGOclub.nl 

8 Klik in het menu bovenaan op ‘Ouders en met als onderwerp ‘Junior bouwwedstrijd’. 
en open het artikel ‘Formulieren’. 

VOOR ALGEMENE WEDSTRIJDVOORWAARDEN ZIE BLZ. 3. 

JUNIOR MOPJ 

het moeras, ra ra, 
wat isdat? 
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Kun je de zeven woorden terugvinden in deze woordzoeker? 
De woorden kunnen normaal of van achteren naar 
voren geschreven staan, of schuin. 19 



Port Betaald 

Het is geel 
aan de binnenkant 
en groen aan de 
buitenkant. Wat 

isdat? 

Een banaan 
verkleed als 
komkommer! 

De LEGO® Juniors vuilnismannen halen iedere week het vuilnis op. Ze halen ook dingen op 
die kunnen worden gerecycleerd, zoals plastic flessen en metalen blikjes. 

Kun jij alle dingen die opnieuw kunnen worden gebruikt op de hoop terugvinden? 


