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Folklore

Je kunt een h
eleboel 

doen in dit s
uperdikke

doeboek. Hier
onder zie je 

een paar voo
rbeelden en

waar je alle
s kunt vinde

n.
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DIT BOEK IS VAN:

Wat is je lievelingsboek?

Waar gaat dit boek over?

Wat is je lievelingspersonage  

van de Bieb-bende?

Welke locatie in de Bieb-bende 
zou je echt willen bezoeken?

Naar welk ver land zou je graag 
op vakantie willen?



Naast het vo
lgen van de 

avonturen va
n de Bieb-ben

de

kun je nu oo
k zelf aan d

e

slag met puz
zels, raadsel

s, 

opdrachten e
n meer!

WELKOM
IN DIT DOEBOEK

In dit grote Bieb-bende doeboek kun 
je werkelijk van alles doen. Lees verha-
len over wat zich allemaal in Zuidbaai 
afspeelt, doe puzzels, opdrachten, raad-
sels en nog meer leuke dingen. Laat je 
toekomst voorspellen door Irmuschka, of 
probeer een recept van Jasmijn uit! 

In de boeken van de Bieb-bende lees je meer over 
het spannende avontuur dat de zes kinderen be-
leven. Ze hebben al een hoop meegemaakt en ze 
zetten alles op alles om de Hemelrijders te bevrijden 
uit de klauwen van de Man met de Bijl. Dat gaat niet 
altijd zonder gevaar. 

In dit boek geven een aantal personages een inkijkje 
in hun leven. Wat doet Angelique bijvoorbeeld al-
lemaal in Bibliotheek Zuidbaai? En hoe bekend was 
Mario Moncelli vroeger in het dorp?

Daarnaast lees je meer over bekende locaties. Duik 
in de geschiedenis van het hoekhuis op de Lange 

Laan, lees wanneer circus La Luna is begonnen en 
kom meer te weten over de ondergrondse hallen 
van de heuvel.

Natuurlijk kun je ook meer over jezelf ontdekken. 
Doe een quiz om te achterhalen hoeveel jij weet van 
de Bieb-bende of ontdek of jij een groot avontuur 
kunt beleven. 

Verveel je je? Dan is het bordspel van de Bieb-bende 
iets voor jou. Een moeilijkere versie van het bekende 
Ganzenbord. In dit spel gaat het erom wie als eerste 
bij de Hemelrijder is. Maar pas op: de Man met de 
Bijl kan je zo terug naar het begin brengen.

Veel plezier! 

LETTERSOEP 
Kan jij de naam van 
de aanwijzing vinden 
die hiernaast verstopt 
zit? De beginletter is 
alvast omcirkeld.

Antwoord: __________________________________________

ZA

ND
L

O

P E

R
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PUZZEL 
De Man met de Bijl heeft met zijn bijl alle letters door elkaar gehusseld. Kun jij ze 
weer in de juiste volgorde zetten? De letters in de rode blokjes vormen ook een 
woord, maar ook deze letters zijn door elkaar gehusseld. Veel succes!

JRLSEHDEIMRE

SEEBUERGMRTE

OPEBORTGR

RENILVD

GEZUERNI

AEHVN

AEBLANILR

Antwoord:__________________________________________

Een beroemde 
kunstenaar
Piro Pilotti is tegenwoordig niet meer zo bekend als vroe-

ger. Hij heeft de twaalf schilderijen van de Hemelrijders 

gemaakt en talloze beelden die in en rondom Zuidbaai te 

vinden zijn. Toen hij het moeilijk kreeg in zijn leven en zijn 

liefde niet beantwoord werd, trok hij zich terug in zijn villa 

in het bos. Daar schilderde hij tot aan het einde van zijn 

leven. Hij leefde een kluizenaarsbestaan en werkte ieder 

seizoen aan een ander schilderij in het binnenhof van zijn 

villa. 

Villa Pilotti
De villa was een ingenieus

gebouw en bestond uit tal-

loze gangen, die door middel van 

grote zalen met elkaar verbonden 

waren. Die zalen vertegenwoor-

digden de vier seizoenen: lente, 

zomer, herfst en winter. Van bo-

venaf leek de villa bijna perfect rond, 

met het binnenhof in het midden. De 

villa maakte deel uit van het bos, want 

Piro hield van de natuur. Piro was 

goed bevriend met Pen Dulatus, een 

klokkenmaker die veel experimenteer-

de met vreemde machines. De twee 

zouden samen aan geheime projecten 

hebben gewerkt.

DOSSIER 
PIRO PILOTTI
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1. Hoe heet het Afrikaanse jongetje in Luca’s klas?

2. Wat vond de Bieb-bende verstopt in een nepboek?

3. Wat leeft er heel diep in de ondergrondse hallen?

4. Hoe heet de rivier die door Zuidbaai stroomt?

5. Wat is de naam van de eerste Hemelrijder?

6. Welk lid van de Bieb-bende kan in de toekomst kijken?

7. Waar werd Luca door haar ouders naartoe gestuurd?

8. Welke deur moet de Zonnesleutel openen?

9. Wat voor soort dorpje was Zuidbaai vroeger?

10. Hoe heet de geschiedenisleraar?

Heb jij “De legende 
van de Hemelrijders” 
gelezen? Dan kun jij 
vast en zeker onder-
staande 10 vragen 
goed beantwoorden. 
Veel succes.

DOE DE
QUIZ 

Score*:

*Voor ieder juist antwoord krijg je 1 punt. Tel al je punten 
bij elkaar op en dat is je score.
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DE TELEFOON VAN...

Tim  
Jonghart

Tim gebruikt zijn 
mobiel maar voor 

een ding: sterren en 
planeten. Iedere vrije 
seconde die hij heeft, 

checkt hij even het 
laatste sterrennieuws.

Universum 
Tim is bang om 

belangrijke dingen te 
missen. Voor hem is het 
universum belangrijk en 
hij wil dan ook dolgraag 
weten of er ooit ander 

leven ontdekt gaat 
worden. Daarvoor zit hij 

vaak op zijn mobiel. 

Star Walk 
Youtube, 

Facebookgroepen, 
websites, maar vooral de 

app Star Walk gebruikt 
Tim vaak. ‘s Avonds loopt 
hij dan om zijn huis heen 
en bestudeert de namen 

van de sterren. Zijn 
grote droom is om een 
onbekende planeet te 

ontdekken!

M
ario is een klein man-

netje en veel mensen 

vergelijken hem met 

een kabouter. Daar 

kan hij absoluut niet tegen. Hij is snel 

op zijn tenen getrapt en meer dan de 

helft van de dag chagrijnig . Niet be-

paald een vrolijk type. Maar waarom 

was hij vroeger zo belangrijk voor de 

mensen van Zuidbaai?

Sleutels
In Zuidbaai – en ver daarbuiten – is 

Mario’s winkeltje bekend. Als je een 

kopie van je sleutel nodig hebt, ga je 

naar hem toe. Maar toen Mario jonger 

was, kwam hij ook graag bij de mensen 

thuis. Hij luisterde naar hun verhalen 

en was oprecht geïnteresseerd in de 

geschiedenis van huizen. Waarschijn-

lijk weet hij daarom zoveel over de 

oudere huizen die nog overeind staan. 

Mario had geen last van concurren-

tie, want er was niemand zo goed als 

hij. Totdat er een tijd kwam dat alles 

gemoderniseerd werd. Mario voelde 

zich te oud om deze nieuwe kunstjes te 

leren. Hij trok zich terug in zijn winkel 

en nam langzaam afscheid van zijn 

klanten.

De Gang der 
Oneindigheid
Zijn winkel is met recht eigenaardig 

te noemen. Meteen na de ingang ga je 

een steile trap omlaag, waarna je in de 

werkkamer van Mario terechtkomt. 

Vroeger was hier nog een winkeltje, 

met een balie. Maar dat heeft Mario 

allemaal afgebroken. Het is onbekend 

hoe groot het terrein is waar het 

gebouw op staat. Want diep onder de 

grond lijkt dit gigantische doolhof aan 

gangen eindeloos te zijn. De Gang der 

Oneindigheid begint in de buurt van 

Mario’s werkplaats. Hier zijn ontelbaar 

veel deuren te vinden. De meeste 

zijn echter verzegeld. Ze leiden naar 

kamers waar sleutels uit vergeten tijd-

perken liggen opgeslagen. Belangrijke 

sleutels, die absoluut niet in verkeerde 

handen mogen vallen.

Eenzaam
Ook al leeft Mario graag alleen, soms 

slaat de eenzaamheid ook bij hem toe. 

Dan trekt hij zich met een goed boek 

terug en denkt aan zijn spannende 

verleden. Want als er één ding is 

waar Mario geen 

spijt van 

heeft, dan zijn 

het wel de 

reizen die hij 

heeft ge-

maakt.

DOSSIER 
MARIO MONCELLI

Sander
laatst gez. vandaag om 12:01

Type een bericht

12:01

11:48

12:01

11:51

Ik heb dat boek niet 
meer gevonden. Heb jij 
het niet ergens?

11:51

En heb je niet een ander 
boek over sterren? Ik 
moet het vinden

Ja, misschien heb ik iets. 
Maar dan moet ik op 
zolder gaan zoeken.

Nee ik heb het niet

Ik wacht wel

12:32En?

13:09Sander? Hallo?
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BERG
BIED
DAAD
DARIUS
DEUR
EGEL
FYRA
GEORGE HILL
GER
HEMELRIJDER
HILDEGARD
KASTEEL
KRISTALLON
MELANIE
MELK
MIST
NEUS
NOK
PENDULE
RAS
SLAAT
SPIED
STRONG
TENT
TERRA
TIP
UMBRA
UUR
VLAAI
VONK

WOORDZOEKER
In deze woordzoeker zijn maar liefst 30 woorden verstopt. Streep 
ze allemaal door en maak van de overgebleven letters een zin.

Schrijf hier de zin van de overgebleven letters:

WIST JE DAT?
In het zuidwesten van Zuidbaai 
wordt een groot attractiepark 
gebouwd. Droomvallei. Met 
attracties gebasseerd op de 
legende van de Hemelrijders. 
Ga aan boord van het schip de 
Ferox, probeer te ontsnappen 
uit het hoekhuis en verken de 
wondere wereld samen met de 
Hemelrijders.

In het eerste deel van de Bieb-
bende probeert Luca Littel het 
huis op de heuvel te betreden. 
Voor haar neus verschijnt het 
grote kasteel, en een touw 
probeert haar naar de kerkers 
te trekken. Wist je dat dit huis 
nog een paar keer terugkeert 
in de boeken? De avonturier-
ster en schrijfster Hildegard Bovenwijn heeft zelfs in 
dit huis gewoond. Brrrr...
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Werp een blik
 in je toekom

st 

met Irmuschk
a’s bijzonder

e 

voorspelling
en.

IRMUSCHKA 
VOORSPELT

Weet jij welk sterrenbeeld  
bij jou hoort? Irmuschka  

verklapt wat er in je nabije 
toekomst zal gaan gebeuren. 

Je zult nooit vrienden te weinig 
hebben, maar kies deze zorgvul-
dig. Denk altijd goed na over je 
antwoorden. Een ‘nee’ kan soms 
in een ‘ja’ veranderen. Ga eens 
naar buiten en spring in een plas 
water, vang een kikker, klim in 
een boom. Je zult het geweldig 
vinden.

Wees zeker van jezelf, jij zult een 
groot acteur worden. Maar om 
dat te bereiken zul je af en toe 
even rust moeten nemen. Trek je 
terug op je favoriete plek en zeg 
ook eens ‘nee’ tegen datgene wat 
je echt niet wilt. Er zal niemand 
snel boos op je worden.

WATERMAN

VISSEN

20 januari - 18 februari

19 februari - 20 maart
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Bernhard Hon
zelaer wordt

 

omringd door
 mysterie. Ge

en

wonder, want
 hij heeft ge

noeg 

geheimen die
 hij liever n

iet

verklapt. Zo 
is hij onder 

andere door 
de tijd gerei

sd. 

Ga jij met he
m mee?

REIS DOOR DE TIJD
MET BERNHARD

E
r zijn een hoop dingen over Bernhard die je nog niet 

weet. Al sinds het eerste deel duikt hij af en toe op en 

vanaf deel 6 leer je hem echt kennen. Maar wist je bij-

voorbeeld dat de ware identiteit pas in het allerlaatste 

deel onthuld zal worden? Wat voor geheimen houdt hij nog meer 

verborgen? Misschien heb je al het een en ander ontdekt. Want 

natuurlijk vertelt hij de Bieb-bende een hoop. Maar wat is hier-

van waar en waarover liegt hij?

Tijdreizen

Bernhard heeft al een hoop reizen gemaakt en niet alleen in onze 

tijd. Via het Rad van de Tijd is hij in allerlei tijdperken geweest, om 

onder andere naar antwoorden te zoeken. Tijdens die reizen heeft 

hij bijzondere mensen ontmoet. Wist je bijvoorbeeld dat hij ook de 

Hemelclub (die bestond uit Hildegard, Arthur, Anja, Cornelis en 

Mirte) heeft bezocht toen ze net in het grote hoekhuis hun eerste 

bijeenkomst hadden? En Bernhard was er ook bij toen Zuidbaai 

overstroomd werd door een gigantische stortvloed. 

Einde

Het Rad van de Tijd heeft Bernhard ook naar plekken gebracht 

die hij liever niet had willen zien. Hij heeft gezien hoe het afloopt 

met de aarde. Alhoewel hij slechts heel kort in de toekomst was, 

heeft hij genoeg gezien om in paniek te raken. En paniek komt heel 

zelden voor bij deze moedige man.
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GA NU ZELF OP AVONTUUR! 
Ken je de boeken van de Bieb-bende al? Nee? Dan kun je maar 

beter snel beginnen bij deel 1. Maar ook als je de boeken niet kent, 
is dit grote doeboek ideaal voor jou! Ga aan de slag met uitda-

gende puzzels, los raadsels op, lees exclusieve interviews en doe 
spelletjes. Dit doeboek is goed voor urenlang vermaak, op vakan-

tie of lekker thuis. Maar pas op: verlies je niet in de spannende 
verhalen, want voor je het weet is het avond en kan het zomaar 

gebeuren dat de Man met de Bijl opduikt.

Het grote

Bieb-bende
doeboek!


