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(By! Pe reemborden van deze belangrijke 
LEGO® DUPLO gebouwen zijn verdwenen. 

Weet jij welke naam bij welk gebouw hoort? 
Schrijf het juiste nummer in de cirkels bij 
de gebouwen. 

Hulp nodig? Je vindt de antwoorden onderaan, 
op deze bladzijde. 
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oek de LEGO® Juniors stenen die bij 
deze coole racewagens horen! Schrijf 

bij iedere wagen de letters van de stenen 
die erbij horen. 

Hulp nodig? De antwoorden staan rechtsonder. 





Ik heb een voorproefje 
gezien van de splinternieuwe 

Het verhaal 
gaat over een jongen die 
Emmet heet. Hij woont in 

Steenstad. Op een dag ontdekt 
hij dat er een grote rode 

steen vastzit op End ten Door die rode steen denkt iedereen 
dat Emmet een beroemde held is. De 

gemene Lord Business neemt Emmet 
gevangen. Hij wil de rode steen van 

de rug van Emmet afsmelten! 

Emmet wordt gered door 
Wyldstyle. Zij bouwt een 
supersnelle motor en 

samen gaan ze ervandoor. S 

Maar Rot Agent, de helper van Lord | 
Business, komt achter hen aan. 



NS 
Wyldstyle en Deze wereld lijkt op 

Emmet ontsnappen het Wilde Westen. 
naar een andere Maar Rot Agent 

zit hen achterna, 
Ze bouwen een 

zweefvliegtuig en 

Emmet en Wyldstyle gaan naar 5 
Waanwolkenland. Daar ontmoeten zede ” 
wijze Meesterbouwers. Maar dan vallen 

de helpers van Lord Business aan. 

Net als ze onze 
vrienden bijna te pakken 
hebben, komt Batman” 

te hulp! 

De piraat Metaalbaard 
komt Emmet, Wyldstyle 
en de Meesterbouwers 
helpen. Wie gaat dit 

winnen, denk je? Emmet 
en zijn vrienden - of 

Lord Business? 
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H elp de LEGO" Juniors 

bouwploeg om de warboel 

op het rommelige bouwterrein uit 

te zoeken. Teken rondjes om alle 

dingen in de grote gele berg. 

die geen LEGO stenen zijn! 
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Dit kunstwerk is gemaakt door: 
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eb jij iets 
moois gebouwd en 

wil je dat graag aan iedereen laten 
zien? Stuur ons dan snel een foto van jouw 

bouwwerk! Wie weet is jouw foto hier een 

volgende keer te zien! 

Vraag je ouder(s) naar LEGO.nl/club 

tegaan, de Club Code F0 inte 

voeren en het toestemmingsformulier te 

printen. Stuur een scan of foto van het 

ingevulde formulier samen met de foto van 

je bouwwerk naar ClubNLOLEGO.com 

met als onderwerp "Cool Creations Junior". 

RO KOL 
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! 

Uit de grote stapel inzendingen die we iedere keer 
‘ontvangen, kunnen we maar 
enkele foto's in het. 
magazine plaatsen. WAUW! 

WAT ZIJN JULLIE 
ALLEMAAL GOEDE 
LEGO BOUWERS! AA 

foto van jouw 

ouwwerk! 



Y_ DIERENTUIN 
Elise & Thomas, 

$jaar 

+ MEDONALDS 

& HET GROTE 
WERKSCHIP 

Tan & Dani, 68 jaar IJ EMMA'S à 
HUMMER 
Gabriella, 5 jaar 

SINTERKLAAS v, 
Jouke, jaar 



ON BL 
SKATEBOAR 
® © 

WIST. JE DIT? Niemand weet precies wie 

het skateboard heeft bedacht. 

Skateboarden begon al meer dan 60 jaar geleden populair 

te worden in Californië, in Amerika. Surfers wilden iets te 

doen hebben als er geen hoge golven waren, dus probeer- 

den ze “stoepsurfen” op stukken hout waar ze 

rolschaatswielen onder hadden gezet! 
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kateboarden is een leuke manier om je te verplaatsen! 
Je kunt dit skateboard zelf bouwen met stenen uit je 

LEGO? verzameling. Het is helemaal niet erg als de kleuren 
niet bij elkaar passen. Gebruik alle kleuren die je maar wilt! Als 

hij af is, kun je hem weer uit elkaar halen en iets anders verzinnen. 
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BOUWSEEN 
VERKEERSLICHT! 

JEÏDIT? 
Het allereerste verkeerslicht 
stond in Londen, Engeland, 
in 1868. Het werkte op gas, 
en stond er niet langer 
dan een jaar voordat het 
ontplofte. De eerste elektri- 
sche verkeerslichten 
kwamen in Ohio, Amerika, 

in 1914. Verkeerslichten 
worden nu overal in 
de wereld gebruikt. 
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Gorzan is zo druk aan het oefenen in zijn Bananen 
Speedor dat hij niet heeft gezien dat er CHI is 
verdwenen. Kun jij hem helpen? Zet rondjes om de 
vijf CHI kristallen die in dit plaatje zijn verstopt. 
VARA WAR É- 


