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Raspberry corner
Zelfs na jaren worden er nog steeds nieuwe ideeën gerealiseerd met de  
Raspberry Pi. Vermoedelijk zal dit altijd wel zo blijven, want creatievelingen  
hebben de toekomst. Marcel Beelen

RETRO KLOK
Deze retro klok, die ook als weerstation gebruikt kan worden, is als 
compleet project uitgewerkt. Nabouwen is volgens de maker eenvou-

dig en duurt ongeveer twee uur. Je moet dan echter wel eerst alle spullen 
hebben. Behalve een Raspberry Pi Zero WH wordt een piTFT schermpje 
gebruikt en heb je ook een micro-USB naar USB-connector nodig.  Je down-
loadt Raspbian Stretch 9 en de pi3d 3D Python graphics library. Met een 
3D printer maak je de case en stevige lijm komt eveneens van pas. Je toont 
de klok, het weer (afkomstig van de Wunderground XML feed) of beiden 
om en om. Je vindt de klok op Hackster: www.hackster.io/thisoldgeek/
art-deco-clock-and-weather-display-39e9f8

BRANDWEERMAN MONITORINGSYSTEEM 
Hoe kun je dit bedenken? Dit project is de winnaar in de categorie 2018 
bij Coolest Projects USA. De bedenker heet Parisa Khashayaren en zit 

nog maar in de brugklas. Parisa programmeert al een hele tijd en is voor dit 
project geïnspireerd door een bosbrand in de buurt waar een brandweerman 
gewond is geraakt. Ze kwam erachter dat er geen hightech hulpmiddelen zijn 
om de conditie van de brandweermannen en brandweervrouwen in de gaten 
te houden. Het compacte systeem met sensoren dient tijdens hulpacties 
om de vinger gedragen te worden. De omgeving en de gezondheid van de 
brandweerlieden worden hierbij gemeten. Op dit moment wordt het project 
omgevormd tot een apparaat, dat als horloge gedragen kan worden. Coolest 
projects wordt in 2019 opnieuw georganiseerd.
https://www.raspberrypi.org/blog/announcing-coolest-projects-2019/   

SCRATCH 3
Beging dit jaar heeft het MIT de nieuwe versie van deze populaire 
programmeertaal voor kinderen gelanceerd. De grafische bediening is 

verder verfraaid, er zijn tools toegevoegd om geluid te editen en te tekenen. 
Er zijn nieuwe codeblokken toegevoegd en belangrijk: alles is wat groter en 
beter te lezen. Er is een Scratch 3 poster te downloaden, waarop de nieuwe 
interface is uitgetekend. Scratch 3 werkt nu ook op tablets en het is gemaakt 
in HTML5. Al het materiaal van de Raspberry Foundation is geactualiseerd. 
Maar Scratch 2 wordt nog minstens een jaar ondersteund, mocht je nog niet 
willen overstappen. Bovendien is Scratch 3 alleen online beschikbaar en 
kan het niet lokaal op de RPi worden geïnstalleerd. Er komt wel een versie 3 
beschikbaar, die lokaal geïnstalleerd kan worden en die de nieuwe GPIO-ex-
tensies en de Sense HAT ondersteunt. Zie: https://scratch.mit.edu

SSH
Om je Raspberry headless te gebruiken, is het werken met SSH onver-
mijdelijk. De Raspberry Foundation had al een pagina met uitleg, op 

https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/, maar 
voor sommigen is dat niet voldoende. Programmerende kinderen zijn minder 
handig met netwerken. Er is nu echter een YouTube tutorial over SSH van 
Tinkernut. Hij legt in enkele minuten uit wat het is, waarom het nodig is en 
hoe het gebruikt wordt.
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