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TDgram

C O L O F O N
Jeugd :
Van 9 t/m 15 jaar

_ _.. __. ._. ._ __

Vrijdag van 19:30 t/m 21:00

H A C K E R S P A C E
T D V E N L O

Volwassenen :
Van 16 jaar en ouder.

Locatie space:
Begijnengang 2
5911 JL Venlo
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Vrijdag en woensdag van 19:30 tot laat
I N T E R E S S A N T E
I N F O R M A T I E :

Bestuur:

E-mail: info@tdvenlo.nl

•

Deze keer hebben
we 8 pagina’s in de
TDgram

•

Ga jij mee naar de
maker faire
Eindhoven

Voorzitter: Wire (Erik Dekkers)
Website: https://tdvenlo.nl
Twitter:
https://twitter.com/tdvenlo
Facebook: https://www.facebook.com/TDvenlo
Instagram: https://www.instagram.com/tdvenlo
KvK : 74253549
IBAN: NL93 ABNA 0842 0601 54

voorzitter@tdvenlo.nl
06-55786399

Penningmeester: Jelle Haandrikman

Hou je van techniek
en wil je er over praten!

I N D I T
N U M M E R :

E: penningmeester@tdvenlo.nl

Caminostones
Is een keileuk kunstproject
met onvermoede, leuke en
uitdagende technische kanten. Dit artikel gaat hierover.

Secretaris: Marc Koldijk
E: secretaris@tdvenlo.nl

C a m i n o s t o n e s

caminostones

1,2

We gaan weer beginnen

1

Een fablab

2

Agenda

2

Wijsheden

2

Weekend van de
wetenschap

3

Bank en contributie

3

Het toffe tegeltje

3

Zelf gaan kijken met

3

Mijn naam is Andrea Haandrikman-Schraets: beeldend
kunstenaar en sinds een paar
jaar lid van Hackerspace
TDvenlo.

HACKERSPACE TDVENLO

o p l o s s i n g
V o r i g e
r a a d s e l

De close-up was een i7 prossesor

Wie is dit, dat is Elon Musk. Ondernemer, investeerder, uitvinder bekent
van spaceX, Tessla moters, en solarcity

3 D

P r i n t e r s

Soms gaat het heel snel. Is de inkt van het ene artikel nog maar net droog ,en
kunnen we al het eerste succes melden. Kort voor het event camp zone kreeg ik
een mail dat hack zone (onderdeel van camp zone) 4 stuks, 3D printers gesponsord heeft gekregen van : https://www.123-3d.nl Aangezien hackzone maar 1
maal per jaar plaats vind hebben zij de printers voor de rest van het jaar in bruikleen gegeven. Ik had dus netjes gereageerd op dat mailtje en uitgelegd dat wij met
de opzet van een fablab bezig zijn. Het resultaat is dat wij 2 printers mogen lenen.
Hier mee zijn we natuurlijk erg blij en is het een mooi begin voor ons fablab deel in
de space.

En de foto uit de oude doos was de
veger van de schoorsteenveger. Dit
ding ging aan een touw door de
schoorsteen op en neer om hem
schoon te maken.

De Arduino Nano gaat er niet uit deze
keer, er zijn geen oplossingen ingezonden. Daarom stop dit onderdeel
ook voorlopig.

Recht: Creality Ender 3 links : Creality CR X (met dubbele printkop)

weekend van de wetenschap

Kamperen bij
Hackerspace
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Bijnaam / Nick name
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Eindhoven
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4 Jaar geleden heb ik een
eerste kunstproject met miniatuur beschilderde stenen
uitgevoerd. 61 Miniaturen zijn
toen door mij beschilderd,
voor 61 verborgen verhalen.
De stenen zijn in 2015 uitgezet op een kunstroute van
bijna 1500 km., door Frankrijk en Spanje.
Het is tijdens de uitvoering
van dit project, dat het idee
voor het Caminostones project is geboren. Een kunstroute van ca. 2500 km., door
België, Frankrijk en Spanje
tot aan Santiago de Compostella. De route bestaat uit
100 miniatuur beschilderde
stenen. Iedere steen heeft
een eigen verhaal. Het project
is uitgezet tussen 1 april en
15 juli dit jaar .
Vinders van een steen kunnen het verhaal ontdekken
via een label met een weblink. Het label is bevestigd
aan de steen (zie foto). Van
de 86 stenen draagt het label
de tekst "Let me travel". Dit is
een verzoek aan de vinder,
om de steen en dus ook het
verhaal te verplaatsen. Via
een knop op de webpagina

kunnen kan vervolgens de
nieuwe locatie van de steen,
comments en foto's worden
doorgegeven. Van de 86
reizende stenen zijn er intussen al 25 binnen gemeld
op nieuwe locaties! De 14
andere stenen dragen het
label "Let me rest". Aan de
vinder wordt gevraagd te
reageren op het verhaal,
maar de steen op de plaats
te laten liggen. Het project
draaide via dagelijkse updates met foto's van de stenen
en de plek waar ik ze achterliet via social media en
nieuwsbrieven. Het project
is een succes gebleken!
Het is slechts bij een beperkte groep bekend dat aan dit
project 4 jaar aan voorbereidingen vooraf zijn gegaan.
Een periode waarin ik heb
besloten zelf te leren programmeren en de website te
ontwikkelen. Uit o.a. nieuwsgierigheid, aangewakkerd
door ooit de Matrix te kijken.
Een film die mijn perspectief
op de realiteit in een ander
daglicht heeft gezet. Via Codeacademy heb ik gratis cursussen programmeren in
CSS, HTML en een beetje
PHP en Javascript gevolgd.
Daarnaast had ik het ontwerp
van de website redelijk in
gedachten (dacht ik..). Ik kon
dus naast het volgen van de
cursus, meteen aan de slag
met mijn website. En zo heb
ik stap voor stap het uiterlijk
van mijn website ontwikkeld.
Met veel fouten, nieuwe edities, veel vrijdagavonden in
de hackerspace en hulp van
o.a. Jelle bij het ontwikkelen

W e
g a a n
w e e r
b e g i n n e n
Het einde van de vakantie is
bijna daar. Op vrijdag 24 augustus gaat de jeugd groep
weer aanvangen.
Wat ging de tijd snel , 1,5
maand al weer. En een heel
nieuw jaar voor ons met heel
veel activiteiten. In deze
TDgram wil ik graag terug
blikken op de laatste maanden, en voor al vooruit blikken van wat komen gaat.

van de backend, heeft dit
uiteindelijk tot het eindresultaat geleid:
Vervolg op pagina 2
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Vervolg pagina 1
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Tot slot

www.caminostones.com
Tijdens de avonden bij de Hackerspace TDVvenlo heb ik een nieuwe,
creatieve en technische omgeving
leren kennen. Naast het solitaire
programmeren was het fijn om op de
vrijdagavond mijn programmeerwerk
te kunnen laten zien en oplossingsgericht te brainstormen. Achter de
deuren van het muffe, technische
hol bleken zich interessante en
soms aardige mensen te bevinden
met mooie projecten.

deurtje opengehackt naar een
wereld met nieuwe ideeën en
mogelijkheden!

f a b l a b

Ik (als voorzitter) heb me voorgenomen om een fablab deel voor onze
hackerspace te gaan regelen. Ik
hoor de vraag al opkomen bij velen,
wat is een Fablab? De afkorting
Fablab staat voor fabrication labretory. Het is een ruimte waar dingen
fysiek gemaakt gaan worden, maar
wel op moderne wijze. Je vind er zo
al 3D-printers, laser cutters en graveerders, vinylsnijders, borduurmachines, cnc-frezer, enz.. Daar de
club op dit moment goed draait,
maar nog geen volledig boekjaar
hebben gemaakt is het niet verstandig dat dit project op de clubkas
gaat rusten, daarom wil ik het van
de grond gaan krijgen via sponsering, subsidie, en donaties. Hoe dit
allemaal vorm gaat krijgen laten wij
jullie op een later moment weten.
Op de space zal wel een spaarpot
gaan verschijnen waar donaties in
gedaan kunnen worden.

Een hackerspace is voor mij een
plek voor mensen die rustig hun
eigen technische ding willen doen,
maar ook voor mensen die samen
aan de slag willen! Een openminded
broeiplaats op, sinds dit jaar, een
nieuwe mooie plek in hartje Venlo.
Tijdens en de uitvoering van het
Caminostones project zijn er dan
ook meer ideeën geboren voor
kunstprojecten. Projecten waarbij
techniek een essentieel onderdeel
vormt. De combinatie van kunst en
techniek in deze setting en met deze
mensen, heeft bij mij dan ook een

D e

E e n

We vonden het een super weekend. Zeker voor herhaling vatbaar. Daar dit de 2e editie van Hackzone was, zie ik dit onderdeel van Campzone nog wel groeien. Daarom wil ik ook de organisatie heel erg bedanken voor de uitnodiging. Met namen Tom
Clement die het allemaal goed geregeld had.

B i j n a a m

/

n i c k

M a k e r f a i r e
E i n d h o v e n

n a m e

Binnen de hacker scene is het gebruikelijk dat je een bij
naam / nick name hebt. Ik heb geprobeerd te achterhalen wat
de geschiedenis is achter het gebruik van deze namen, maar
heb hier maar zeer beperkte informatie over gevonden. En alles
wat ik vond kwam uit mondelinge informatie. Wat weten we al
wel dan, dat het gebruik van nick-names al erg oud is en ook
binnen de hacker scene al lang gebruikt wordt. Het sterke vermoeden is ook dat het gedaan werd om niet meteen vindbaar
te zijn, want hackers hadden in het verleden soms ook wel een
negatieve naam, maar wilden toch een actie, goed of kwaad,
kunnen clemen op hun naam. Zonder meteen in beeld te komen in de samenleving. Tegenwoordig is dat niet meer het geval en is het meer een traditie.
Er zijn wel wat regeltjes aan. De nick-name komt overeen met
je nick-name op IRC (een chatprogramma ). Je kiest je nick
name zelf en vaak zegt de nike name wel iets over je al hoeft
dat totaal niet. Veel hackerspaces in Nederland hanteren deze
traditie. Een paar voorbeelden:

In het weekend van 28 &29 september is het weer zo
ver, Maker Faire Eindhoven. Als TDvenlo gaan die
bezoeken in groeps verband op zaterdag 28 september. De opzet van afgelopen jaar heeft goed gewerkt
denk ik, dus wil ik op dezelfde voet verder gaan. Verzamelen om 8:30 uur bij de postflat. Daar is een mogelijkheid voor een afgesloten fiets stalling. Na verdeling in de auto’s zullen we om uiterlijk 8:45 gaan
rijden naar Eindhoven voor een dag met fun en mooie
dingen. Kosten. Kind van 6 t/m 17 € 6,00 , volw. €
13,50 familie (1v,3k OF 2v,2k) € 28,50 . Dit zijn prijzen in de voor verkoop. (wat de prijzen zijn aan de
kassa weten we niet). Om dat het event al snel is
vragen wij je het bij gevoegde opgave formuliertje in
te vullen en eerste draaiavond retour te geven aan
mij (Wire (erik)) Vragen bel me even.

Lurwah = mijn collega voorzitter van Hack42 (wordt geschreven als # 42) uit Arnhem

a g e n d a

Spider= de secretaris van # 42 (zij heeft onze nieuwe space
geopend)
Bugblue = penning mester van # 42
Boekewurm = voorzitter van Hackalot uit Eindhoven
Hacker Hotel 14 – 16 Feb 2020

Eindhoven/ 28 & 29 September
2019
Vorig jaar een leuke beurs en groot
succes. Waar vooral de jeugd veel
ideeën op kon doen. Evenals vorig
jaar zullen we weer als vereniging
een bezoek brengen.
Verderop in dit nummer meer.

Ook dit jaar doen we weer mee
met het weekend van de wetenschap.
verderop in dit nummer meer.

Luxurious Hacking Event met Hackers and Makers from all branches.
Een zeer leuk en leerzaam weekend
in de bossen.

En daarom trap ik de bal af in onze space. Van af heden
mag je mij ook Wire noemen.
Ik ben erg benieuwt wie er gaan volgen.

G e v r a a g d
Westcord Hotel De Veluwe in
Garderen

w i j s h e d e n

Een uur zitten bij een aardig meisje vliegt voorbij als
een minuut, maar een minuut op een brandende
kachel lijkt wel een uur. Dat is relativiteit.
Albert Einstein
Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955

/

g e k r e g e n

We deden in het verleden wat oproepen voor spullen zo als een keukenblok en een bankstel. Hier een paar foto’s hier
van . En dank aan Antares voor de keukenblok en na een tip hebben we het bankstel van gratis in Venlo. Een graind
foulard van bol.com maakte het af. En als laatste hebben we een speciaale microscoop van de TU/E gekregen. (Atomic
Force Microscope ) Met dank aan Bodi,die dit
voor elkaar
kreeg. Kom onze nieuwe aanwinsten eens
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w e e k e n d

karton, tape, viltstiften en een hoop creativiteit moet je er
iets moois van maken.

v a n

d e

w e t e n s c h a p

Het weekend van de wetenschap komt er
aan. Het is één van de twee weekenden
waar op Hackerspace TDvenlo open huis
houden. We hebben gekozen voor dit event
omdat er veel landelijke publiciteit voor is en
wordt ondersteund door het ministerie van
onderwijs, cultuur en wetenschap. Dus we
hopen op veel bezoekers. Hoe ons programma er precies uit gaat zien weten we nog niet
maar we willen groots uitpakken. Samen met
de bibliotheek zullen we op zaterdag een
activiteit doen voor de kinderen van Venlo. Ze
kunnen een lijn volger auto gaan bouwen. Wij
zullen dat bij de space natuurlijk ook gaan
doen voor die tijd. Maar kijk maar eens op de
site van weekend van de wetenschap en
bezoek ook eens een mooi bedrijf of instelling.

Bingo
Bij Campzone werd er op de zaterdagavond na de Cosplay
een grote bingo gehouden met tal van computer game
prijzen. Zeer vermakelijk om weer eens te doen.

https://www.weekendvandewetenschap.nl
Hier naast een sneak preview van de auto.

(Low-Tech) Cosplay
Bij Campzone een belangrijk onderdeel. Je verkleden als
een favoriet computerheld. Hier waren 2 varianten van. Op
de zaterdagavond kwamen de die-hard cosplayers. Die
hebben al weken er op zitten om een mooi costuum te
maken met bijbehorende act. Zie hieronder de winnares.

C o n t r i b u t i e
In ons vorige nummer hadden we
een artikel over de contributie.
Toch waren er nog veel vragen.
Daarom nogmaals een korte uitleg. Onze gegevens zijn.
Naam: Hackerspace TDvenlo
IBAN: NL93 ABNA 0842 0601 54
De contributie willen we ontvangen voor de aankomende maand.
Voorbeeld: Eind augustus maakt
u de contributie over van september. Met vermelding van het lid-

Badge upgrade workshop
Een festival met hackers blijft niet compleet zonder 1337
electronische badge. Voor Campzone waren 600 badges
gemaakt met daarop 256 RGB LED’s en natuurlijk een
ESP32. Ook deze badge konden mensen uitbreiden met
een kleine add-on. Deze moest je dan gedurende de week
wel zelf solderen.

H e t T o f f e
T e g e l t j e

&

d e

b a n k

nummer en de naam van het lid.
We verzoeken u vanaf heden de
contributie voortaan over te maken.
Contanten hebben we dan liever
niet meer.
Dit werkt het makkelijkst om een
herhalende automatische overschrijving in uw telebankier omgeving aan te maken. Dan kunnen de
computers het werk doen i.p.v. wij.

butie te betalen.
Mocht er dingen onduidelijk zijn of
u vragen hebben kunt u zich altijd
richten tot de penningmeester,
Jelle Haandrikman
(penningmester@tdvenlo.nl) of
iemand anders van het bestuur.
Bij deze TDgram voegen wij een
kort briefje met daar in nogmaals
de gegevens die u nodig heeft
voor het overmaken van de contributie.

Het bestuur heeft ook goed nieuws
voor de jeugd leden. Jeugd leden
hoeven de maand juli geen contri-

Z e l f
W e e k e n d

g a a n
k i j k e n
m e t
h e t
v a n

d e

w e t e n s c h a p

Het weekend van de wetenschap, op 5 en 6 oktober, is een erg
leuk en leerzaam event. Er zijn talloze instellingen, verenigingen
en organisaties die hun deuren gratis openen dat weekend. Dus
ga er zelf op uit en bekijk dat moois. Je kan alle deelnemers bekijken op : https://www.weekendvandewetenschap.nl
Blijf de site volgen want er komen nog nieuwe deelnemers bij.

Bij de low-tech cosplay was het de kunst om iets moois te
maken met zo weinig mogelijk middelen. Dus alleen met
Foto: https://www.oyfo.nl/Cursussen/Techniek
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Dus eigenlijk doet het bordje nu niks meer. Operatie geslaagd.

H a c k z o n e

Vertrek
beschikbaar voor elke hackerspace voor een weekend of
midweek.
Erik en mij (Jelle) leek het ons wel leuk om er een weekend
tussenuit te gaan, te kamperen en lekker te gaan knutselen.

Daar we alleen weekendkaarten hadden moesten we op maandagochtend alweer in gaan pakken. Gelukkig bleef het droog en
scheen de zon.
De activiteiten
Op Campzone en Hackzone
valt voldoende te doen. Bij
Campzone proberen ze
mensen vooral de tent uit
te lokken. Bij Hackzone
willen ze graag dat mensen
zelf aan het hacken slaan.
Hieronder een kleine opsomming van de activiteiten.

We zijn er klaar voor.

Erik en Jelle hebben eind juli een weekendje zitten hacken
en gekampeerd bij Hackzone. Hier een kleine impressie
van dit weekend.
Aangeland bij Hackzone

We zijn geïnstalleerd

We bleven op Hackzone van vrijdagmiddag de 26e t/m
maandagochtend de 29e. Op het veld hadden we elk onze
tent opgezet en nog een luifel tegen de zon. Dat was op
vrijdag wel nodig. De temperatuur tikte die dag weer de 39
graden aan. Het duurde ook even voordat alles op z’n plek
stond. Als hackers gaan kamperen, dan nemen ze ook alles
mee. Elektronica hobby kit, laptop, lichtjes, Club Mate en
voldoende te eten. Die vrijdag hebben we lekker zelf gekookt en gekletst met de buren aan de overkant van Pixelbar.

Zo aan het einde van de ochtend pakten we onze
spullen om te gaan hacken. In de grote koepel tent
stonden wat 3D printers, een lasersnijder en tafels
waar we met onze projectjes aan de slag konden.
Deze projectjes hadden we zelf meegenomen. Erik
werkt aan ons project voor het Weekend van de Wetenschap. Hoe dit er uit ziet word binnenkort nog bekend. Ik zelf ging verder
met de LED-cube. Deze
had nog een paar uitbreidingen nodig. Met
een extra potmeter en
druk-knop erbij kan je
nog leukere dingen mee
doen.
Gedurende de dagen
kwamen er ook nog bezoekers van andere hackerspaces uit het land
langs. Vooral Hackalot
en Tkkrlab waren goed
vertegenwoordigt. Het
was ook leuk om deze
mensen weer te spreken.

Hackzone is een veld voor hackers binnen het veel grotere
Campzone vormt al jaren een fenomeen onder gamers
binnen Nederland. Het grootste kampeer en game event
in de zomer wat wel 11 dagen duurt. Het vindt plaats van
26 Juli t/m 5 augustus aan de rand van Veghel. Oftewel 2
weekenden en een week lekker in de buitenlucht gamen.

Gamen
Het voornaamste doel bij
Campzone blijft toch gamen
in je tent. Daar was het
grootste gedeelte van het
terrein ook op ingesteld. Er
waren voldoende multiplayer wedstrijden georganiseerd. Of voor de kids een
Operatie stofwolk.

Pokemon Go event. Overdag was het een drukste van jewelste
op de camping maar later op de avond werd het heel rustig.
Dan kon iedereen rustig doorspelen tot in de vroege ochtend.

Nu met de extra inputs .

Een gelaserde vis op triplex.

Hacken in het weekend

De plattegrond van Campzone met Hackzone aan de linkerkant. (in het
paars)

Sinds vorig jaar is er een apart veld voor hackers toegevoegd. Met 3D printers, elektrische skelters, drones, lasersnijders, een pixelflood en nog meer activiteiten. Dit jaar
waren er een gelimiteerd aantal gesponsorde kaarten

De zaterdag begon heel vroeg met regen en onweer rond
05:00u in de ochtend. Het regende zo erg dat het grondzeil
van m’n tent eerder op een waterbed leek. Gelukkig hebben we de meeste spullen droog weten te houden. Vooral
laptops en elektronica kunnen niet goed tegen water. Deze
onweersbui had wel als voordeel dat de rest van het weekend de temperatuur een stuk aangenamer bleef. De rest
van het weekend hebben we eigenlijk alleen lekker weer
gehad. Voornamelijk wat lichte bewolking, af en toe een bui
of onweer en voor de rest werd het niet spannend.

De boogtent op de achtergrond bevat 20 meter aan game PC’s.
Onze tafel en bezoek uit Twente.

Op de zondag gingen we verder met knutselen aan
onze vertrouwde tafel. Erik ging aan de slag met Arduino en een LED-matrix. Hier kwamen al snel mooie
kleurenpatronen uit, Ikzelf begon met een STM32
bordje en Rust. Uiteindelijk hoop ik hier dan ook zelf
wat voor te kunnen programmeren, al zal dat nog
even duren. Het is me wel gelukt om het demoprogramma wat in het bordje zat, te overschrijven.

Hardware Hacking Workshop
Er was een workshop over het hacken van hardware. Hoe kom
je er achter wat een apparaat doet als er alleen een stekker
aan zit maar geen display? Dat werd heel netjes uitgelegd.

