


BELANGRIJK 
Vul de vragenlijst in nadat je het LEGO Magazine nr. 2 2007 hebt gelezen. 
Markeer de antwoorden door de cirkels helemaal zwart te maken. Dit is voor 
ons makelijker te lezen dan aangekruiste of aangestreepte cirkels. 
a Wat vind ivan do verschtende pagia's in het latste LEGO mage? 
pegno. Super Lak Stom Niet geszan 
onm Coer ti 
Gowers ton 
hmeggue 
orci Boro) 
ect Somers 7) 
ov arden 
este 00 
Sop 250 id (a) 
Poe cet 
Gomer stean 
sor 
WOO Mama 2 oooooooooooo oooooooooooo oooooooooooo oooooooooooo! 

Le wats je favore pagina 
Pagaa 
1 Wel vorbotringen zou graag in het LEGO Mogaze alen zie” 

46 Woarom hab je die cammer omeirkek? 

sa Aan wie aat het LEGD Magazine alomesl zin”? (masedore ancwoorden mogelij) 
O vrinden viendmnen _O Ouders O Broere ot zulen) 

5 b Aan hoovet menaan hj het magie Iotan zier! Vl oen getal in (Als het hómand wan schrap je 0) 

& Hos lang bewaar je har LEGO Magarino voordat je het weggooit? 
O ton woo O Eenmaand O Eanjaar O voor tijd 

7 eevoal LEGO sas hob je de argslgpen 2 moanden gekocht ef cadaau gekregen” 
WThae oaneal soc in. 

&-schrj horonden de naam en hoe sorionummer (4 citer op van de LEGO saus die jede ‘fgolopen £ maanden gewacht of cada hob gekgen. Ce kant het serenarmmar Vinden op do doos op op de voorkant: von de bouwinstrucciee) 
‘wia was de vedan 
Gera: Semummer Naam ln ders zoraa) Van we gekrege” 

Zo ward je von mac” 
O wariscool _ Omaciestom _O Woetikniet 

B Waarom vind jo Mat cool of soer 

Goot arend je ming opt edi 2200 vanhet LEGO Hogere 
Opstoet O Good Onedeik Oaatwl Osu 

4. Hoe waarschijnlijke he dat je het LEGO Magazin zou oanraden bf render? He cin 0 berekent daj hat LEGO Mogan oannoodt aan jo londen, can bevakent dae je dot mit zau doon Al je on nummar diet ij omervok, betekent os das fs hoc waarachinij wal zou aanraden en ben cor dicht bi D beeakant waarschilik ls. 
en a en ah old 

9. Hooveat LEGO voe hob join coral vor jaan ongevoor gokreger 

10. oe vaa spoe je mac LEGO? 
Oekoang OBpacwodag O 12 koor perwook O 25 koer par maand 

1 woor koop je narmaet je LEGO secs? 
O monos O Bansmt O Taysfiús O tap Toys O LEGO Stoptttome O Anders 

12: Hoe oud ban ef? 
Oos Oss Ors Os Omotouder 
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