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Hoi LEGO Fun! 
il Mijn vrienden van de LEGO® Club en ik staan gewoon te springen 

| van opwinding. eindelijk kunnen we je alles vertellen over de 
Legende van Chima”! 
In deze editie neem ik je mee op reis naar een land dat 
wordt bestuurd door intelligente dierenstammen: het magische 
Koninkrijk van Chima”! Ontdek de coole Speedorz” die gebrui 
worden in de strijd om de almachtige energiebron CHI! Wie i 
favoriete dier? De jonge leeuwenprins Laval? Of is het de sluwe 
krokodil Cragger? Tijd om nieuwe vrienden te ontmoeten… en 
misschien ook een paar vijanden! 
Verder is er een eeuwenoude Ninjago code te ontcijferen, 
zijn er minifiguren ontsnapt door het hele magazine en moet ik 
de LEGO City Brandweer een handje helpen! 

Veel leesplezier! 

MAX 
P.S. Het volgende LEGO Club Magazine komt uit in maart! 

RSCHUWING! 

weren LET DP 

Je LEGO Club lidmaatschap loopt volgend 

nummer af! 

Maar maak je geen zorgen, als je het magazine wilt 
blijven ontvangen kun je je lidmaatschap verlengen. 
GRATIS! Vraag gewoon aan je ouders of verzorgers. 
om het formulier op de achterkant in te vullen en, 
meteen op te sturen! Makkelijk toch? 



Beste LEGO Club, 
Ik wil graag het GRATIS LEGO? Club lidmaatschap van mijn kind verlengen! 

/ / 
batum Handtekening ouder / verzorger 

Bevestig de volgende gegevens, zodat wij het juiste magazine naar uw kind sturen! * 

Geboortedatum dag Maand ler Meisje f} Jongen Â 

E-Mail 

Zijn de gegevens van vw kind op de voorkant van deze brief niet (meer) correct? 

Vul de juiste gegevens dan hier a.u.b. in: 

Voornaam 

Achternaam, 

Straat Huisnr. 
Postcode Woonplaats 

Beste ouder of verzorger, 
Het LEGO Club lidmaatschap is geheel gratis, met geen enkele verplichting en kan op ieder moment beë 
worden. Om het lidmaatschap van uw kind met 2 jaar te verlengen, vul bovenstaand formulier in en stuur het op in 
een gefrankeerde envelop naar: 

LEGO CLUB > POSTBUS 950 > 3000 AZ ROTTERDAM 
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