


Wie zit er in het 
enorme cadeau op de 
voorkant van dit blad? 

4 In dit nummer vind 
fie bouwinstructies voor 

het bouwen van een kerstsok 
Â encadeantjes: Voor welk 

ander model zijner 
ook instructies? Wat zie je voor geks 

aan de sneeuwpop in de Hoe heet de kat die i 
Waanzinnige Winter? LEGO* City op zoek is 

(blz. 5) naar zijn vriendje? 

UITERSTEN 
r Hd _ INZENDDAT 

IDEE DATUM: a Eer EE 
goeden beantwoord @ Beantwoord de vier vragen hierboven. mm ss 

lervragen _@ Vraag je ouder(s) om je antwoorden. voorzien van je naam, i 
_ leeftijd, adres, telefoonnr. én welk le 2 prijzen jezou 

willen ontvangen als je wint, op te sturen naar: 
Pp < zij 

LEGO City Bospolitie- wekl dsOddari 

‘bureau óf het LEGO meel 
Friends Olivia's Huis! Guin! Voor algemene wedstrijdvoorwaarden zie pagina, 



Hol! 
Ik WENS TE EEN LEUK 
SINTERKLAASFEEST 

EN HELE FIJNE KERSTDAGEN! 
GROETTES, 



at een pret hebben de minifiguren samen in 
i kijkt, zijn er wel 

rare dingen aan de hand! Kun jij de 8 gekke dingen 
in dit plaatje ondekken? 
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STADSWA 
edere dag maakt Dusty de kat een 
wandeling door LEGO® City. Vandaag, 

gebeurt er iets spannends! Lees het verhaal 
hieronder. Sommige woorden zijn door , 
elkaar gegooid. Volg de route op de kaart 
met je vinger en gebruik de aanwijzingen 
om de woorden in de goede volgorde te 
zetten. Schrijf de woorden daarna op de 
lijntjes hieronder. 

Dusty maakt graag een ochtendwandeling. 
Zijn beste vriend Felix loopt vaak met 
hem mee. Maar vandaag is Felix 
er niet. Dusty loopt naar de (1) RENDW 
ERKEND. Felix is er niet. Maar 
Dusty mag de glijstang uitproberen, 
Daarna gaat Dusty naar het bureau van 
de (2) HROBB Felix is er niet. Dusty 
mag meevliegen in de helikopter. Die 
gaat heel hard. Hij zoekt naar Felix in 
het (3) MEER GEROWE Den hoort Dusty 
een sirene, Hij rent achter de (4) RDW 
EENWGED con. Felix zit bovenin een 
hoge (5) ONB! De (6) DEEDER is niet 
lang genoeg. Maar Dusty weet raad. Hij 
klimt naar Felix toe. Hij redt zijn beste 
vriend uit de boom. Dusty is een held! 
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Hulp nodig? De antwoord 
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Oee junior, 
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ax is op 

wintervakantie 
naar een zonnig 

eiland gegaan en 
heeft dit kaartje 

| gestuurd. Het staat 
vol met dingen die 

_ van LEGO stenen 
_ zijn gebouwd. Zet 

rondjes (in 2 
verschillende kleuren) 
om wat op zee, en 
wat in de lucht 
thuishoort. Hieronder 
zie je hoeveel er 
van iedere groep 
moeten zijn! 
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feloro)san 

N gp eb ters moois gebouwd en wil 
kje kans maken om jouw LEGO 

creatie in het LEGO Club Junior 
Magazine te zien? Stuur dan snel een 

foto van je bouwwerk naar; 

FeluBNT@LEGO!com 

Vergeet niet je naam. adres, 

leeftijd en de naam van je 

bouwwerk te vermelden en 
_ gebruik als onderwerp 

“Cool Creations Junior”. 

/ Wat vind je van 
mijn bouwwerk? 

Zorg voor een scherpe, 
duidelijke foto met een 
rustige achtergrond. 
Maak je foto buiten 
in daglicht of gebruik. 
binnen een litser. 
Zerg er ook voor dat 
je model goeden 
groot in beeld is! 
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e boeven gaan ervandoor met hun buit, maar de politie zit 

achter ze aan! Bekijk de gouden munten. Opiederemunt 

staat een letter. Schrijf ze in de goede volgorde om de vraag 
te beantwoorden! 



VRAAG: 
Als boeven een bank beroven, gaat er iets rinkelen in het kantoor 

van de LEGO City Politie. Hoe heet dat? 

eere) Hulp nodig? Hot antwoord staat hi 

WERDT OHOOMIN 



B ij deze heerlijke 
tijd van het jaar 

hoort natuurlijk een 
prachtige kerstboom. 
Je kunt er zelf een 
bouwen met stenen uit 

je LEGO verzameling. 
Je hoeft niet dezelfde 
kleur te gebruiken als 
op de tekening. 
Maak hem gewoon 
in de kleuren die jij 
mooi vindt! 





w ie wiler 
nou geen 

cadeautjes 
krijgen? Hier zijn 
er een paar die je 

zelf kunt bouwen 
van LEGO® 
stenen. Je kunt ze 
zelfs aan iemand 
cadeau geven 
als je wilt. 

Of haal ze uit 
elkaar als ze af 
zijn, om weer een 

ander bouwwerk 
te verzinnen. 

Aan jou de keus! 






