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Hoi Club vriendjes! 
Ik heb een heel speciaal 

winters LEGO® Club Magazine 
voor jou met allerlei leuke 
spelletjes, verhaaltjes en 

bouwideetjes. Er zijn verder nog 
4 cadeautjes zoals deze 
verstopt in het blad. Kun 

je ze allemaal 
vinden? 

En dat is nog 
niet alles. je vindt ook 

LEGO Juniors en LEGO City in je 
blad, plus cadeautjes om zelf 
te kleuren! Veel plezier en 

tot volgend jaar! 

VERTEL EEN VRIEND HOI CLUB LID! 
OVER ») a Ken je iemand die ook lid wil worden van de LEGO Club? 

js hem/haar dan naar de LEGO Club website! 

LEGO CLUB! | LEGO.nl/club 

WEDSTRIJDEN... Stuur een e-mail met je deelname naar wedstrijd@LEGOclub.nl 
(Allein Nederland wonende lezers van het LEGO” Club Magazine kunnen meedoen aan de wedstijden. Medewerkers van 
de LEGO Groep en hun gezinsleden zijn itgesoten van deelname. Vrag toestemming aan je oade) of verzorgers) om 
aam een wedstrijd mes te doen Prijzen kunnen net worden overgedragen of geruild legen contanten, De sij van de prijzen 
kan afwijken van wat hier staat aangegeven. De iag is bindend en er an nit ver worden geeorrespondeerd. Winnaars 

COLOFON lerijgen persoonlijk bericht binnen 28 dagen na het lien van de wedstrijd. Alle inzendingen worden het eigendom van de 
LEGO Groep en kunnen niet worden gereloumeerd 
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Het fijnste van 
de feestdagen vind ik al 
het lekkere eten. vooral 

taart! Mmm! 

N LEGO CITV: 
an het en. De mil en ) on 



Ook een kopje 
Á chocolademelk, 

2 

dennenboom, oh h 5 
dennenboom! 

Verbind de 
stippen met elkaar } 

voor een ijzige 
verrassing! 

Heb je goed gekeken naar het plaatje op de 
vorige bladzijde? Probeer dan deze vijf vragen 
te beantwoorden. En probeer het zonder 
stiekem te kijken! 

1 Welk dier zit er achter de boef aan? 

@ Hoeveel cadeaus liggen er op de wagen? 

S Wie zit er op de driewieler? 

& Heeft de sneeuwpop een hoed op? 

5 Wie heeft er een taart in zijn handen? 

) NE Je kunt dit klassieke geheugenspelletje doen met zo'n beetje iedere 
bladzijde vit dit magazin je kind om een poosje naar een bladzijde te kijken. Stel daarna & 
|_en paar vragen over wat hij/zij heeft gezien. Het is makkelijk en leukt! 

uabuof ag’ er ‘y euissoy aq 'E aug ' Puy 193“ :NECHOOM LNV 



IJZIGE 
Wat zeide 

banaan tegen 
de aap? Niets. 

Bananen kunnen 
niet praten! 

Hé! Kom 
terug, 
Gorilla! 

DEN 
=S 

Gorzan is ontsnapt vit de kooi van de IJsjagers. Help Gorzan weg te komen, voordat Sir Fangar 
Hij moet snel al zijn spulletjes bij elkaar zoeken. en Stealthor hem weer gevangen nemen! Als je 
Kun jij zien hoeveel sneeuwballen, bananen en er niet uitkomt, kun je onderaan deze bladzijde 
bollen Vuur-CHI er in dit plaatje staan? de antwoorden vinden. 

lere dingen te tellen die in de winter buitenshuis te vinden 

“aljeejd say ul voueueg vanaz va wajjog HD JA 'warpeqmnaaus za1n wees 17 :CHOOMINY 



TE HULP! 
Er is brand uitgebroken in LEGO® City en een boef maakt van de verwarring 

gebruik om te ontsnappen. De LEGO City Politie krijgt een beetje hulp. 
Kun jij de plaatjes van dit verhaal in de juiste volgorde zetten? 
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BOUUI EEN 
VERRASSING! 

Laten we de 
pakjes samen 
openmaken! 

| 
| gebruiken? | 



Ik heb een idee! 
LEGO stenen zijn een cool 
‘cadeau omdat je er alles 
mee kan maken wat je 

kunt verzinnen! 

Maar 
we hebben er Ee Dat is geen 

BEF probleem! Als we al onze 
I/ stenen bij elkaar leggen kunnen 
IN _weiiets supercools bouwen 
I\, waar we allemaal plezier 

van kunnen hebben! 

el 
i Ne 

=S 

allemaal maa 

Hoi LEGO Club leden! 
Wil je zien wat we gebouwd 

hebben? Pak er je eigen LEGO stenen 
bij en volg de aanwijzingen op de 

volgende bladzijde voor een 
leuk bouwwerk 



WINTERSLEE! 

Een slee is een ideaal vervoermiddel 
tijdens de wintermaanden. Maar er 
zijn nog allerlei andere mogelijkheden! 
Je kunt ook ski's gebruiken, 
sneeuwschoenen of een snowboard. 
Met een sneeuwscooter kun je zelfs 
door het hele land reizen. Als je plezier 
wilt maken op het ijs, kun je een paar 

schaatsen aantrekken. Kun 
REN jij nog andere manieren 

| bedenken om door een 
s _ besneeuwd landschap 

te gaan? Maak een 
bouwwerk van iets 
waarmee je van de ene 

eN plek naar de andere 
We kan komen als het 
SS sneeuwt. 

) 
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Je, ot cadea r de feestdagen supergrof U voo 
‚au mooi in. Gebruik iedere kleur die je maar wilt. 
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Even een pauze - 
die stenen zijn 

zwaar! 

BOUW JE EIGEN SPANNENDE nr = 7 5 vS 

Misschien word jij dan één van de drie EER van de Ridderkasteel set! 
ZO DOE JE MEE: 

É9 Bouw een cadeau met stenen Jl Vraag je ouder(s) om het formulier te printen, in te 
_ vit je LEGO verzameling. vullen, te ondertekenen en daarna een duidelijke foto | 
. ‘te maken van het formulier, of het in te scannen. 

Ga naar LEGO.nl/club 
ner 3 p: EP E-mail het formulier samen met de foto van je 
k in het menu bovenaan op ‘Ouders _ bouwwerk naar wedstrijd @LEGOclub.nl met als 

en open het artikel ‘Formulieren’, onderwerp “Junior Bouwwedstrijd”. 

ALLE INZENDINGEN MOETEN UITERLIJK 15 DECEMBER 2014 BĲ ONS BINNEN ZIJN! 

| 

VOOR ALGEMENE WEDSTRIJDVOORWAARDEN ZIE BLZ. 2. 
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Heb je iets moois gebouwd en wil je dat 
graag aan iedereen 

{aten zien? Stuur ons dan snel een f
oto van jouw bouwwerk! 

7 

Wie weet sta jij er de volgende keer
 bij! . 

Wout, 5 jaar 

1 Ga naar LEGO.nl/club 
8 ä 5e 

2 Klik op ‘Ouders: in het menu bovenaan en open FA 8 

‘Formulieren’. 
8 

3 (Vraag je ouder(s) om het Cool Creations 
Pp, 

toestemmingsformulier te printen, in te vullen 
8 

en er een scan of foto van te maken. 

4 \Email daarna het formulier sam
en met de foto van ie MUUR VAN V, 

bouwwerk naar dlubNL@LEGO.com met als onderwerp ef 

‘Cool Creations Junior’. 

Wat maak jij 

voor moois? 
BOERDERIJBUNGALOW V 
Tom, Sjear 

NIJLPAARD V 
Janne, 5 jaar 

A ZWEMBADCAMPING 
Nianne, 7 jaar 



RUIMTESCHIP V, 
Joris, 6 jaar 

LR RIT | 

FOTOLIJST SKELETTENBOOT A Koen, jaar \S Angelina, jar 
na, 7 jaar 

Í Anr 

p= -e: 
els 

Ee, V_SUPERHELDEN DISCO 
Youri, 6 jaar 

VDE FRIENDS GEVECHTSAUTO 

Ld 
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Ei 8 
z V FLATGEBOUW 

Roy, Gjaar 

end 
DUPLO ROBOT A 
Finn, 6 jaar 



KLEUR ASSEPOESTERS 

KASTEE 
Assepoester is helemaal klaar om naar het bal te ii Maar voor het 

feest kan beginnen, moet het ka: steel nog wel kleurd worden. Kun 

jij helpen? Kies zelf. welke kleu 1 dt en maak er een 

en VIEELENEND 
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BOUW EEN 

Een paar weetjes over de 

winter om aan je vriendjes 

te vertellen. 

De grootste sneeuwpop die ooit is 

gemaakt was meer dan 34 meter hoog! 

Geen een sneeuwvlokje is hetzelfde. 

maar wat ze wel allemaal hetzelfde 

hebben, is hun zeshoekige vorm. 

In de winter houden planten en 

bomen op met groeien en veel 

vogels vliegen naar warmere 

streken. 

De eerste dag van de winter 

is ook de kortste dag van 

het jaar. 
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winter? 
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Wist je, dat kinderen al meer dan 600 j 

sneeuwpoppen maakten in d 
zelf bouwen met stenen uit j 
kun je hem weer uit elkaar h: 
van dezelfde stenen. Wat kun j 



GELUKKIG NIEUWJAAR NAMENS DE 

LEGO CLUB! 


