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Belangrijk bericht van Max! 

Dit is je laatste LEGO Club Magazine, 
Vernieuw nu GRATIS je LEGO Club lidmaatschap! 

Ik hoop dat je het erg leuk hebt gevonden om het LEGO Club 
Magazine te ontvangen. Na twee jear loopt Je lidmaatschap van 
de LEGO Club nu op zijn eind, Meer je kunt ervoor kiezen om je 
lidmaatschap GRATIS te verlengen! 

Vraag aan je ouders of verzorgers om het formulier op de 
achterzijde van deze brief in te vullen en zo snel mogelijk 
opte sturen naar het bijbehorende adres, 

Veel plezier met je magazine en tot snel (hoop Ik) 

MAX 



Misschien heb je nu besleten date niet langer maer lid wit zijn van de 
LEGO Club, Maar en vriend of vriendin van jou misschien wel? 

Of wil e lid blijven van de LEGO Club en het LEGO Club Magazine delen m4 
‘een vriend of vriendin? 

Als je op één van deze vraag 'JA' beantwoordt, vul dan het onderstaande 
formulier in. Je vriend óf vriendin krijgt dan ook een GRATIS 2-jarig 
lidmaatschap van de LEGO Club! 

wil graag mijn vriend een gratis lidmaatschap geven voor de LEGO Club! 

Ed 
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Ik ben Max, je nieuwste Clubvriend. Vanaf nu ben je officieel lid van, 
de tofste club van Nederland, de LEGO Club, Dit betekent dat je 
twee jaar lang het LEGO Club Magazine gratis thuisgestuurd. 
Krijgt. Zo ben jj altijd als eerste op de hoogte van de laatste 
LEGO weetjes! 

=> Nieuwste LEGO sets 
=> Spelletjes. 
& Vette strips 
> Cool Creations, aen te gekke rubriek voor 

en door clubleden 
> Leuke wedstrijden en spetterende prijzen 
& En nog veel meer! 

LEGO Club vragenlijst 
We hebben jouw hup nodig! We wilen heel graag weten wat als 
nieuw lid van de LEGO Club, vindt van het LEGO Club Magazine| 

wwwegosurvey-nl.com/club 

Heel veel leesplezier! 
Hist 



Ik, , 


