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ack wil benzine gaan tanken bij het 
tankstation. Maar er zijn daar vreemde 

dingen aan de hand! Kun jij vier dingen 
ontdekken die verkeerd zijn in dit plaatje? 

Hulp nodig? Je vindt de antwoorden 
onderaan op deze bladzijde. 
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PB eten echtervolgt Mr Freeze en Bane. In deze 
tekening zijn 10 Batarang symbolen verborgen. 

Ze ziet het Batarang symbool eruit: … 
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hase McCain en de LEGO® CITY Elite 
Politie zijn op zoek naar de bankrovers! 

Vanuit je Elite Politiehelikopter kun je zien 
waar de boeven zich schuilhouden. 
Wijs Chase de weg naar de rovers! 
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SBOUWPLEAATS 
va HDI AN DET En (ed BH 
D e tankwagen, de sleeptruck en de betonwagen rijden rond 

op de bouwplaats! Maar de letters op de verkeersborden - 
zijn door elkaar gehusseld. De tankwagen en de sleepwagen 
horen eigenlijk helemaal niet thuis op de bouwplaats, maar-ze 
kunnen de uitgang niet vinden! Help jij de bestuurders doorde. 

—tetters weer in de goede volgorde te zetten? Metde tipskun je 
de oplossing misschien vinden. 

1 Hier ga je naar binnen 

2 Hierga je naar buiten 

3 Ditis het tegenovergestelde van “doorrijden” 

4 Dit bord wijst aan waar de werkers kunnen gaaneten - 
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CREATIONS 

H eb jij iets moois gebouwd en wil 
) je kans maken om jouw LEGO 
creatie in het LEGO°® Club Junior 
Magazine te zien? Stuur dan snel een 
foto van je bouwwerk naar: 

ClubNE@LEGO Yom 
Vergeet niet je naam, adres, 
leeftijd en de naam van je 
bouwwerk te vermelden en 
gebruik als onderwerp 
“Cool Creations Junior’. 

Wauw, wat 
zijn jullie allemaal 
goede bouwers! 

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! 

Boo ror ger 
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\ ! Jenom heeft een SHIELD 
Ji voertuig gestolen en 

Spider-Man zit achter hem 
aan op zijn Spider-Motor. 
Help Spider-Man een valstrik 
te maken voor Venom 
door iets te bouwen met 
LEGO stenen uit je eigen 
verzameling. Misschien 
word jij één van de 5 
winnaars van een 
LEGO Spider-Motor 
‘Achtervolging set! 

ZODCEIENGEEe 
$P Bouw iets met je 
LEGO stenen waarmee 
Spider-Man Venom 
kan vangen! 

@} Laat je ouder(s) er een 
mooie foto van maken. 
Let erop dat het een 
duidelijke, scherpefoto 
moet zijn, met een rustige 
achtergrond! 

:} Vraag je ouder(s) de foto 
met vermelding van je 
naam, leeftijd, adres, 
telefoonnr. en de naam 
van je bouwwerk te 
sturen naar: A | ss 
wedstrijd@LEGO@club:nl} = 3) S B 

meteisentenen 8 TE | 
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_e vrolijk kuikentje, 
speciaal voor de 

paasdagen! Bouw het als 
versiering of als paas- 
cadeau voor een vriendje 
of familielid. Je hoeft niet 
precies dezelfde kleuren 
te gebruiken, maak het 
kuikentje gewoon in de 
kleuren die jij mooi vindt! 
Probeer ook een nestje 
te bouwen voor 
het kuiken. 





T sjoek tsjoek! De 
stoomlocomotief 

raast over de rails. Is 
hij op weg naar een 
station? Je kunt deze 
locomotief vast zelf 
bouwen met stenen uit 
je LEGO°® verzameling. 
Het is helemaal niet erg 
als de kleuren niet bij 
elkaar passen. Gebruik 
iedere kleur die je maar 
wilt! Probeer ook een 
station te bouwen voor 
de trein. 
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et publiek wil de Red 
Texas Monster Truck 

in actie zien, maar hij is 
kapot! Waar is de monteur? 
Kun jij hem ergens vinden 
op deze pagina? 


