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De winter is wel echt begonnen nu, he. De dagen zijn kort en donker. En die

regen... Bah! *flits* Huh? Wat was dat? Zagen jullie dat ook? Ik zou zweren

dat ik een lichtflits zag, maar ik zal het me wel verbeeld hebben. *flits* Nee,

daar was het weer! Deze keer weet ik het zeker! Een flinke lichtbundel was

het. Wat zeg je? De vuurtoren? Ach ja, natuurlijk! Het mechaniek in de oude

vuurtoren van Augustus leidt een eigen leventje. *flits* Het licht gaat soms

zomaar ineens aan. Spookachtig, vind je niet? Nadat Lampje en haar vader

Augustus verdwenen zijn heeft de burgermeester er gelukkig voor gekozen de

toren en het wachtershuisje te behouden. *flits* Maar nu is de vuurtoren dus

verkocht aan een nieuwe bewoner die de toren blijkbaar wil neerhalen.

Hopelijk komt er iets moois voor terug!

Bouw Een vuurtoren (december 2020)

Jullie opdracht

De vuurtoren en het wachtershuisje van Lampje en Augustus zĳn verkocht aan
een bekende Nederlander, die de oude toren wil slopen en een nieuwe wil laten
bouwen. De burgermeester heeft toestemming gegeven mits er hulp van een
BiebBouwer wordt ingeschakeld. Dus jouw opdracht is duidelĳk: maak een
ontwerp voor een nieuwe vuurtoren plus wachtershuisje. Er zĳn bonuspunten te
verdienen als jouw toren ook weer een bewegend licht bovenin heeft.

Bĳ deze Minecraft challenge hoort ook een filmpje. Klik hier om het te bekĳken.

Leen Lampje bĳ de Bieb

Website: Annet Schaap

Meer weten over Lampje van Annet Schaap?

Lampje is het eerste boek van illustrator Annet Schaap
en vertelt het verhaal van Emilia, de dochter van
vuurtorenwachter Augustus. Omdat Augustus met zĳn
houten been de 61 traptreden niet meer kan beklimmen
is Lampje – want dat is de bĳnaam die Emilia van haar
vader heeft gekregen – verantwoordelĳk voor het
brandend houden van het licht in de vuurtoren. Wanneer
zĳ op stormachtige avond ontdekt dat ze vergeten is
lucifers te kopen, heeft dat rampzalige gevolgen: er loopt
een schip op de rotsen en Lampje wordt naar het Zwarte
Huis gestuurd om als huismeid de gemaakte onkosten
terug te verdienen. En volgens de verhalen woont er in
dat huis een monster…

Lampje is een sprookjesachtig verhaal over verlies, verdriet, volwassen worden en over
anders zĳn dan de rest (en dat daar helemaal niets mis mee is). Het boek wordt
uitgeven door uitgeverĳ Querido en won verschillende prĳzen.

https://youtu.be/qz60hXP5xqw
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.407948910.html/lampje/
https://www.annetschaap.com/lampje/
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Wist je dat?

De oudste bekende vuurtoren stond in het Egyptische Alexandrië en was één van de
zeven wereldwonderen. Deze oude vuurtorens hadden echt een open vuur branden
bovenop de toren, maar dat was natuurlĳk niet zonder gevaar. Er brandden dan ook
veel vuurtorens af. In de 18-de eeuw werd dit open vuur vervangen door olielampen
en tegenwoordig gebruiken we elektrische lampen in vuurtorens.

Elke vuurtoren heeft zĳn eigen knippercode en is voor de verschillende schippers zo
te herkennen. Langs de Nederlandse Noordzeekust zĳn nog elf grote vuurtorens en vier
kleinere te vinden. Ook staan er nog vĳf vuurtorens langs de oevers van hetĲsselmeer.
Vuurtorens werden vroeger bediend door een vuurtorenwachter die (net zoals
Augustus en Lampje) vaak in een huisje bĳ de vuurtoren woonden.

En dan nu aan de slag!

Zoals je inmiddels weet is de vuurtoren verkocht aan een bekende Nederlander,
maar we weten nog niet precies aan wie. Volgens het lokale roddelkrantje zĳn
er wel verschillende bn-ers in de haven gezien. We vragen je daarom voor een v a n
deze beroemdheden een vuurtoren te ontwerpen (inclusief wachtershuisje) en
daarbĳ rekening te houden met het werk van die bn-er. Heb jĳ een ander
gerucht gehoord? Maak dan een ontwerp voor die beroemdheid.

Weet je nu hoe jouw vuurtoren er uit moet gaan zien, maak dan eerst een
eenvoudige tekening van jouw vuurtoren plus wachtershuisje. Zoek dan in
Minecraft een mooie plek aan het water (het liefste op een stel rotsen
natuurlĳk) en begin met bouwen.

Ben jĳ een ervaren BiebBouwer en weet je hoe je redstone kan gebruiken in Minecraft?
Mooi zo! Dan willen we je uitdagen om te onderzoeken of je ook echt een bewegende
of knipperende lamp boven in jouw vuurtoren kan bouwen.

Meer weten over de biebbouwers?

Elke maand presenteren wĳ via het YouTubekanaal van de BiebBouwers
een nieuwe Minecraft challenge. Deze uitdagende bouwopdrachten
hebben altĳd een link met erfgoed of met jeugdliteratuur en zĳn in
eerste instantie gericht op bouwers in de leeftĳd van 9 tot 14 jaar
uit de provincies Noord-en Zuid-Holland.

Natuurlĳk vinden wĳ het leuk wanneer bouwers uit andere
provincies met deze opdrachten aan de slag gaan. Zĳ dingen
alleen niet mee voor de prĳzen. Voor meer informatie kun je
terecht op de website van Probiblio.

Video: Zo werkt een vuurtoren

Video: Nederlandse Vuurtorens

https://www.youtube.com/channel/UCfB9tqGODQ8QYaldBbmYqGA
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/biebbouwers
https://youtu.be/_mrZTlOzqG8
https://youtu.be/67rwDDEHGLs

