
HET PERFECTE 5 Ee 
PLAATJE! 

juni-juli-augustus 2015 
LEGO.nl/club 

PLUS BOUWIDEETJES, SPELLETJES EN NOG VEEL MEER! 



als 
EEN DETECTIVE: 

Met haar magische stethoscoop maakt Doc McStuffins speelgoed levend om het te kunnen 

onderzoeken. Maar haar stethoscoop is verdwenen! Kijk naar de stethoscoop op de prent 

die Doc vasthoudt en zoek op de grond naar precies zo'n zelfde stethoscoop. 



Welkom bij dit 
LEGO® Club Junior Magazine! 

Dit nummer gaat over vakantie en 
alles wat de zomer zo leuk maakt! 

Je kunt een autorace organiseren met 
de LEGO Speed Champions, nieuwe 

werelden ontdekken in het 
LEGO ruimtevaartcentrum en nog veel 

meer! Maak je klaar voor een 
geweldige zomervakantie! 

DO in te 

Brrr! Te 

WEDSTRIJDEN... Stuur een e-mail met je deelname naar wedstrijd@LEGOdub.nl 
Allein Nederland wenende lezers van het LEGO Club Magazine kunnen meedoen aan wedstrijden. Medewerkers van 
(de betrokken bedrijven en hun diecte familieleden zijn uitgesloten van deelname. Vraag toestemming aan e ouders) vereer om aat an wader me dee Pjznkmen ie worden avergedtagen of geul tegen coran | 
De stij van de prijzen kan afwijken van wat hier stat aangegeven. De uitslag is bindend en erkan niet over warden 
‘gecomespondeerd Winnaars ontvangen schriftelijk bericht per post binnen 28 dagen na het sten van de wedstrijd 
(Alle inzendingen worden he igendom van de LEGO Groepen kunnen niet worden gereloumeerd 



Bee 
Als en 

uurwerk getkpslen. 
moet je wel eerst je ogen /\ 

beschermen! 





IEDEREEN INSTAPPEN! 
Er bestaan allerlei manieren van 
reizen. Dit zijn een paar van de populairste: 

MET DE AUTO: Met de auto duurt het vaak iets 
langer voordat je op je bestemming aankomt. Maar 
je kunt onderweg stoppen en uitstappen om dingen 

te bekijken! 

MET DE TREIN: Veel mensen reizen graag met de 
trein. Je kunt onderweg uitrusten of iets lezen 
of het landschap voorbij zien glijden. 

MET DE BOOT: Cruiseschepen kunnen op veel 
plaatsen komen. Een groot deel van het plezier 
van varen, is dat er zoveel dingen te doen zijn aan 
boord van het schip! 

MET HET VLIEGTU Ee ENGS 
manier van reizen. Met het vliegtuig kun je in één 
dag heel ver weg reizen! 

Welke soorten reizen heb jij al geprobeerd? Welke 
zou je graag een keer proberen? 



|) LS 



SUPERSNEL! 
RACEVERGUNNING! 

Ben je klaar voor de race? Eerst moet je een officieel LEGO® Speed Champions racepiloten-rijbewijs krijgen. 
Hieronder vind je een racevergunning voor jezelf en voor een vriend(in)! 

LEEFTIJD: … 

| GEBOORTEDATUM: . 8 GEBOORTEDATUM: 

FAVORIETE KLEUR: … Ì FAVORIETE KLEUR: 

WAT VOOR SOORT RACEPILOOT BEN JIJ? 
WELKE VORM VAN REIZEN WAAR ZOU JE HET LIEFST 
VIND JIJ HET LEUKST? NAARTOE RIJDEN? 
A. Vliegen A. Naar mijn huis 
B. Een schoolreisje B. Naar een feestje 
€. Een rondvaart C. Naar een plek waar veel te zien is 

WAT IS JOUW FAVORIETE WAT IS HET BELANGRIJKST BĲ 
AUTOMODEL? EEN AUTORACE? 
A. Een racewagen A. Een prijs winnen 

B. Een auto met veel ruimte B. Je tegenstander eerlijk behandelen 
€. Een auto met grote ramen €. Zorgen dat iedereen plezier heeft 



RACETOERNO OI-TIPS! 

en 

ORGANISEER JE EIGEN LEGO SPEED CHAMPIONS 
RACETOERNOOI BĲ JOU THUIS! 

> Je hebt een lang, glad stuk 
vloer nodig waar niets in de. 
weg staat voor je racewagens. 
Gebruik een groot stuk karton 
als er tapijt op de vloer ligt. 

> Vraag toestemming aan 
je ouder(s) om een rechte 
racebaan te tekenen op het 
karton - of plak de start 
en finish op de vloer met 
‘schilderstape. 

» Daag een vriend of vriendin vit 
voor een wedstrijd met LEGO 
racewagens! 

> Zet een streep aan de ene kant 
van de baan als startlijn, en aan 
de andere kant als finish. 

» Gebruik je LEGO stenen! Maak 

de wagens! Je kunt ook een 
tribune met toeschouwers 

Vooral “A” — Je wilt zo gauw mogelijk je doel bereiken. Met jou 
achter het stuur gaat het snel - heel snel! 

Vooral “B” — Je vindt het leuk om samen met je vrienden te reizen. 
Als iemand onderweg pech krijgt, help je natuurlijk een handje! 
Vooral “C” — Je wilt graag iets van de omgeving zien als je auto rijdt. 
Je doet er misschien wat langer over, maar je geniet van de rit! 

Meiaren” PORSCHE 



PROBLEEM! 
Rapunzel houdt een feestje! Al haar vrienden komen op bezoek - maar er is een 
probleem: in haar Creatieve Toren is niet genoeg plaats voor al haar vrienden! 
Kun jij haar helpen een grotere toren te bouwen? 



Ga voor bouwinstructies voor een toren naar 
LEGO.nl/club. Gebruik de QYT:17-T: TOREN 



VANG DIE | «0 NINJRGH 

Kai en zijn ninja-vrienden oefenen hun Airjitzu d ippiet & 5 
kunsten boven het grote Ninjago-woud.… maar | fj 
pas op! Morro en Wrayth liggen op de loer, 5 Á 
klaar om aan te vallen! Kun jij die schurken } 
vinden voordat ze Kai te pakken krijgen? «” 

Vind de vijf wapens die 
verstopt zijn in het bos! 





CREATIONS 
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! 

8 Ga naar LEGO.nl/club E V AT-AT-2 
À B Wendel, 6 jaar 

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. 

je T 

Ô Email daarna het formulier samen met de foto van je ni” Mec an 

bouwwerk naar clubNL@LEGO.com met als 
onderwerp 'Cool Creations Junior’. 

za 

Welke vind jij ” 

het mooist? 
| KLASS vor v 

PLAK HIER EEN HET RDDBREvecar 
olle 8 Sam, G&8jaar 4 

FOTO VAN Jouw 5 

MIJN EIGEN NAAM 
Lourens Gaat 



4} 
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LEGO’ ZEILBOOT: 

DOE ze 
SAMEN “; 
Als je bouwwerk af is, kan 

je van een schoenendoos, 

5 

Ì | wat verf, lijm en watten een 

decor voor je zeilboot maken. 

Verf de binnenkant van 
een schoenendoos onderin 
donkerblauw voor de zee en 
gebruik erboven een lichtere 
kleur blauw voor de lucht. =S 
Lijm plukjes watten / NNS 
als wolkjes op de IN Dn 
lichtblauwe stukken. _ \ 
Zet je zeilboot in Ne 
de doos en vaar het 
avontuur tegemoet! 

ES 









Indien onbestelbaar: LEGO Club NL « Postbus 71202 « 3000 PE ROTTERDAM 

Port Betaald 

Klantnr. Lidmaatschapnr.: 

uitzicht! 

Help bij het aftellen door de getallen in te vullen en stuur de raket naar de maan! 


