
Wat een cin 'ei 'ma
Tijdens de zomervakantie toveren 
we ‘Het Ei’ om in de kleinste 
bioscoop van Vlaanderen. Je kunt 
er vier voormiddagen telkens om 
10 u. terecht voor een grappige of 
spannende familiefilm.

ZA 10/7
10u.

100% Coco (9+)
Nederlands gesproken 

Op haar nieuwe school staat Coco al 
snel bekend als Coco de Clown. Ze 
besluit zich voortaan minder opvallend 
te kleden, maar ze blijft haar outfits wel 
anoniem op haar modeblog plaatsen.

ZA 24/7
10u.

Asterix & Obelix  
bij de Britten (6+)
Nederlands gesproken

Asterix en Obelix reizen met het zoontje 
van de baas en een ton met toverdrank 
naar Engeland om de Britten te helpen 
het Romeinse leger tegen te houden. 

ZA 7/8
10u.

Kleine Nicolas gaat  
op vakantie (6+)
Nederlands gesproken

Nicolas gaat met zijn ouders en Omi naar 
zee. Daar ontmoet hij veel vriendjes met 
wie hij van alles beleeft. 

ZA 21/8
10u.

Het leven van een loser (8+)
Engels gesproken met ondertitels

Het is eindelijk zomervakantie. Greg 
verheugt zich al op zijn ideale vakantie:  
de hele dag binnen zitten met de gordijnen 
dicht en gamen. Zijn ouders denken daar 
echter heel anders over: hij moet naar het 
zwembad, de boekenclub en zelfs een 
vader-zoon kampeerweekend.

Bib XL 
Populierenlaan 16 
Middelkerke

Gratis 

Vooraf inschrijven via 
middelkerke.bibliotheek.be  
of ter plaatse.

Wegens de geldende 
Coronamaatregelen zijn 
enkel kinderen toegelaten 
en is het aantal plaatsen 
nog beperkter. Begeleiders 
kunnen niet mee, er is wel 
één begeleider van 
de bib aanwezig 
afhankelijk 
van de huidige 
situatie.

Haal je reispas af en ga mee op leestrip 
met de bib! Lees deze zomer zes boeken. 
Voor elk gelezen boek krijg je een stempel 
in je reispaspoort. Lever je volle reispas in 
bij de bib en maak kans op een mooie prijs!

Bestemming BIB!
Reispas afhalen kan tijdens  
de openingsuren van BIB XL.

Bibliotheek Middelkerke 

Populierenlaan 16  
Middelkerke

3 - 18 jaar 

DO 1/7 > 
DO 30/9

 » Tongtwisters
Tongbrekers zijn woorden of zinnen  
waar je je tong over breekt.  
Probeer jij ze allemaal eens uit?

 ∞ Als vliegen achter vliegen 
vliegen vliegen vliegen 
vliegensvlug.

 ∞ Als zagen zagen zagen zagen zagen 
zagen zagen zagen.

 ∞ Apen apen apen altijd na.

 ∞ De kat krabt de krullen van de trap.

 ∞ De poetsier poetst de postkoets met  
de postkoetspoets.

 ∞ De slome slak eet slappe sla.

 ∞ Frans zei tegen Frans in het Frans:  
“Is Frans in het Frans Frans?”  
“Nee”, zei Frans tegen Frans in het Frans, 
“Frans in het Frans is niet Frans,  
Frans in het Frans is François.”

 ∞ Vissers die vissen naar vissen en vissers die 
vissen die vangen vaak bot. De vissen waar 
de vissende vissers naar vissen, vinden 
vissers die vissen vervelend en rot!

 ∞ Wat een weer weer zei de wasvrouw  
die aan de was was. 

 ∞ Zeven zware zwemmers zwommen 
zwoele zomerse zondagen zomaar zonder 
zwembroek in de zwarte zee.
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