


WEEKE SCHADUW? 
e avond valt in het park. Op de muur is van iedere LEGO® Minifiguur groep een schaduw 

_ te zien. Maar die schaduwen zijn door elkaar gegooid. Kun jij de goede schaduwen voor 
elke groep vinden? 
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IN DIT 

MAGAZINE 

Hoi Club 
vriendjes! 

Veel plezier met jouw 
magazine en een fijne 

zomervakantie! 
Groetjes, 

LEGO.nl/club 

Fe rn 
P Bouwen 



D e LEGO Creator super-racewagen staat klaar voor de grote race! De racebaan 
slingert in een heleboel scherpe bochten. Er kunnen pitstops worden gemaakt 

waar de wagen nieuwe benzine en banden kan krijgen. Maar pitstops kosten tijd, 
en je moet zo snel mogelijk naar de finish! 

Vind de weg door het doolhof met het kleinste aantal pitstops. 
Word de kampioen in je super-racewagen! 





E: gebeurt van alles in de LEGO City Haven op deze mooie 
zomerse dag. Maar er is zwaar weer op komst! Ontcijfer 

de code om te ontdekken wat de weersverwachting is! 
Iedere vlag is een letter uit het alfabet. Gebruik de 
vlagcodes hieronder en lees het woord van boven 
naar beneden. Je kunt de goede letter naast 
iedere vlag schrijven. 
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Help Donatello de Stealth Shell | 
te repareren: verbind de punten || 

je tekenen! 



im Staan Oe DAM) 
“Hoe krijgen we die Fishface nute pakken?” zegt …— D \ 
Raphael, “Deze stad is enorm groot; hij kan overal ZE FAS AN 
zijn!" Michelangelo grinnikt. “Jongens, ìk hebeen FE aft 
idee: we verdelen ons en omsingelen Fishface!“ S= 

Ss 
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E 
See il K DE 5 TTA Rans id 

jie E De Turt en ervandoor om 
5 ere nd de stad te doorzoeken! 

7 ; Vinden ze Fisface op tijd? 

= ee 
(| Help de Turtles hun weg te vinden hd Z g 

door de stad en Fishface te vangen 
4 voor het te laat 

f 

Je zit in de val, Fishface!' roept 
Raphael. Vier tegen één. Je hebt geen 

enkele kans!” lacht Michelangelo. 



j BCO City heeft mooie stranden waar 
Jl veel mensen van de zon komen 

genieten! Kun jij tellen hoeveel honden, 
strandballen. ijsjes en parasols er in dit 
plaatje te zien zijn? Tel hoeveelervan 
een bepaald voorwerp zijn en schrijf dit 
getal in het vak naast de plaatjes. Je 
kunt onderaan deze bladzijde 
oefenen in het schrijven van 
de getallen. 

strandballen ijsjes parasols 

(TS Leco cLUB junior, 



aan Ann BAARD) 
strandballen ijsjes parasols | 



COOL 4 

CREATIONS 

Wat vind 
je van mijn 
bouwwerk? 



GANGSTERHUIS v k BOEDDHA 
Dayan Kila, 6 jaar Hendriks” jaar 

KNUFFELTJE v, â V TAFELTENNIS 
Marijn de Jong y STADION 
Sjer 7 Kz Sergio Franken. 3 Seat 

SECRET AGENT v 
MET SCHUILPLEK 
EN BOOT 

BRANDWEER ROBOT v, Yuri Smeets, 5 jaar 
Daan van Houten 5 jaar 

DE KLIMTOREN v 
Levi Meekel, 4 jaar 

PE « GOUDMIJN INBRAAK 
er Savenije, jaar 



renten 
uiterlijk 18/augustus 2013) 

bijfons/binnen zijn! 

14 LEGO en geer 



MINIEIGUUR!) 
u kun je zelf een LEGO minifiguur ontwerpen! 
Gebruik viltstiften of kleurpotloden om deze 

minifiguur in te kleuren. Ga daarna naar LEGO.nl/club 
en voer de clufdesds ONTWERP in om plaatjes te zien van 
accessoires die je aan je minifiguur kunt toevoegen. 

Vraag je ouder(s) om het vel met plaatjes uit te printen. 

Je kunt ze dan uitknippen en vastlijmen op deze pagina. 
Wat voor een minifiguur kun je bedenken? 
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robeer zelf 
deze grappige 

EAhorsted od Ke oto (s C 
bouwen! Je kunt de 
schildpad maken 
van stenen uit je 

eigen LEGO 
verzameling. Het is 
helemaal niet erg 
als de kleuren niet 
bij elkaar passen. 

Gebruik iedere kleur 
die je maar wilt! 
Misschien kun je ook 
een strand bouwen 
voor je schildpad? 
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BOUW, d) 
IKAMBEER: 
GEN/E! 

et wordt weer 
tijd om te gaan ai 

kamperen! Daarvoor 
heb je een tent nodig - 
zoals deze hier. Je kunt 
hem zelf bouwen met 
stenen uit je LEGO 
verzameling. De 
kleuren hoeven niet 
hetzelfde te zijn als 
op het plaatje. Gebruik 
de kleuren die je zelf 
mooi vindt! Als je 
klaar bent, kun je er 

misschien een 
paar bomen 
bij bouwen? 






