
NOORD-HOLLAND

CRAZY 
KAMP

Leer van alles over licht en geluid en maak een chemische zaklamp! Onderzoek, test en bouw 
je eigen machine en doe mee aan de race. Ontdek hoe geheim agenten en detectives hun 
werk doen. Spoor de verdachten op met vingerafdrukken en nog veel meer onderzoek. Leer 
over bruggen en structuren, en test je inzicht door een Romeinse brug én je eigen katapult in 
elkaar te zetten!

Ieder dagkamp heeft zijn eigen thema en activiteiten. De thema’s van het Crazy kamp zijn:
Junior Engineers, Mega Machines, CSI en Licht en Geluid.

Leer alles over bruggen, structuren en ga 
zelf aan de slag als architect! Wat is er 
nodig om een stevige constructie te 
bouwen? Er moet in ieder geval goed 
worden samengewerkt om van een 
geodetisch gewelf een Mad Science 
Clubhuis te maken waar iedereen 
tegelijk in past.

JUNIOR ENGINEERS

Wil je leren hoe geheim 
agenten en detectives hun werk doen? 
Deze dag staat in het teken van 
vingerafdrukken, sporen onderzoeken, 
beveiliging en inbraak. Wij gaan onze 
zintuigen prikkelen en optimaliseren 
zodat iedereen aan het eind van de dag 
een echte detective is! 

CSI

Vandaag leer je alles over reflecteren, 
absorberen en fluoresceren. Laat je 
verbazen door de chemische zaklamp en 
onderzoek hoe je met licht en kleur de 
werkelijkheid kunt veranderen. Ook het 
geluid dat we dagelijks horen wordt 
onder de loep genomen. Leer hoe je 
geluidseffecten maakt en gebruik deze in 
je eigen spannende verhaal! Iedereen 
maakt zijn eigen beker-telefoon die je 
thuis kunt gebruiken.

LICHT EN GELUID

Alles over machines komt aan bod. We 
beginnen met de eenvoudige machines 
en hoe deze onze dagelijkse handelingen 
beïnvloeden. Er wordt geknutseld aan 
hefbomen en tandwielen en iedereen 
wordt uitgedaagd het beste vliegtuig te 
bouwen. Kom erachter welke 
zelfgemaakte auto het verst rijdt en hoe 
je met behulp van de professor een 
eigen vortex maakt.

MEGA MACHINES
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