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Spinjiezu krachten! 

LEGOS/HEROJFACTORV, 
Team Alpha meldt zich! 



Demederlandse 

Stem op dit boek! FEM 

| Stemmen doe je via 

www.kinderjury.nl 
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Jij mag het zeggen! 
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‘We vieren het 
30-JARIG BESTAAN VAN DE SPACE SHUTTLE! 
ee maer oer oz panne zamerwerkdng met AAS op 

www.LEGOspace.com 





WTERNANOHAL 
[ot maakt de Spoce stut zo bijzonder? Het grote SPACE STATION 
verschil met een gewone raket ís dt de de Space Shuttle 

‘opstijgt alseen raket en landt ls en vliegtuig De Space 
{Shuttde kan bijna helemoal opnieuw gebruikt worden. Dat: 
am god uit wan het steeds opnieuw bouwen van 
raketbenis een dure zook! 
‘Wat weet overde Space Ste? Tije kennis enleg het ze 
astronautenexamen af! > 

DOE HET ASTRONAUTENEXAMEN! 
1) De kwe raketten die de Shute in zij boa brengen heten 
Moser ralen Waart 
a) Ze geven de shuttie een extra harde duw — 
daheet een "boat" inhet Engels 

B) Ze roepen “Boeh” als ze gestart worden 
€) de man die ze heeFt uitzgevonden heet Ted Booster 
d) ze zitten vol "booze (een Engels woord voor alcohol) 

2) De enterne brandstoftank van de Shuttie heeft 
ed 
) hij wordt toch afgegooid, dus het spaart gelden. 
Lt pe 
H)hijfs me tverver beschilderd en iis bruin 
Chet was delivelingskleur van de 
d) hij was eerst wit, maar hij heeft een hele tijd in 
dezan gestaan 

3) De allereerste Space Shuttie werd gebruikt voor proeFlan- ingen enig it de ruine in Deze stie hese 
“Enterprise”. Waarom? 
a) oai Spaans en betekent “prosonij” 
B) hij werd vernoemd naar het ruimteschip uit "Star Trek” 
zoete de raw van de President van Amerika 
d) zo heette de kat van één van de piloten. 

4 an de onderkant van de Shuttieziten specie, 
rate tegels Wooronr? SHUTLE en 

LAUNCH PRO vioEo1 Ode wat de boven-en onderkant van 

b) Daarmee zit de stie er slanker it 
€) ze beschermen de shut tegen de hitte die ontstaat 
als hij weer in de dampkring komt: 
) dam staan de astronauten steviger als ze een douche 
nemen inde ruimte ee® 
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OPROEP AAN HET 
ALPHA TEAM! 
HERO FACTORY hier. onze 
‘communicatieapparatuur vat uit. We 

helpen en de heiden aanwijzen? 

AStormer20 _D.Breez2.0 
Bfurno20  E Evo20 
€. Surge 2.0 F. Nex2.0 



ieuw, supergeheime en geavanceerde wapens. 

Nieuwe, htebestndge sens vans 
verbeterde prestaties. 

euwe, compacte err di bestand zij tegen 
tree temgeratuurschameligen en 4D 

vermogen eern. 

Wieawe harmae, bestand egen fata 
poravapens. 

Nieuwe, etek ductie biedt isle 
dtp meerdere gflengte 

BIJNAAM: de jorge perfectionist 
BESCHRLVMG: een syperintligente durf met 
deert kem oat zonder patjes. lenige en eigenwijze heldin. 
UITSPRAAK: “Laten we it op de goede manier doen” __ UITSPRAAK: “Ik regel het” UITSPRAAK: “Noem je dt 

snelt 

vino en geer de vos @9-Ö 



OOR): JE: Te vet 

DEATH WATCH! 
en groep Cane Tragpers kam naar Concord gm daar 
Ben mn de sepr schade eden. 
Maar ze vinden bij toeval de geheime boss van de beruchte 
dei vam ofvalige Mandalorians die 

uit het verleden in ere houden. Wie kan de 
Cles apar da bot ind nnschaektmden 





BOUWSEL GEN HELD! 
ÍSLUITZDE AAN BIJHET,VERKENNINGSTEAM MET LEGO DESIGN UG 

‘wedstrijden opherefactory LE con 
ect vote melee beng. 
ve vnfaw reikt 
ga vooreer informatie aar 
erorocon am, 

Wat is Design byME 
precies? 
Hei eenspewende marie om rna 
modelen hoowe 2 werk he: 
1) Gonaar designd LEED com en 
{download de LED Digital Designer 

D onteren mede 
iet ite eoa 
amer. 

9) Alsje onderpak erook 
‘oming een rieke does voo maken, 
complet metde nam vande sten 
eeigen vaan. 

Probeer de IO Dial Designer ontdek 
ej de modelen ie je verzin kante 
‘bestelen en ga meteen oon de slog met 

HE 



0) SLUITINGSDATUM 
ee cn WEDSTRIJD: 
NINTeNoaDS ® 15 APRIL 2011. 

Ninjago beschermhoes! 

}_ ZODOEJEMEE 



Rif 
HOEKOM JE ATLANTIS BINNEN? 

komenom Lb Ee 



EERDERE mann 

TEE EEEN. 

mannann … 
„EEEEEENER … 
manmnma; is 
aunnana, ië 
ML 
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A, 1e WORD WNF- RANGER! 

Stuur deze bon (of een kopie) in een envelop naar: 
WNF-Flangerclub, Antwoordnummer 10260, 

2700 VB, ZOETERMEER. 
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