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WORKSHOP

al op versie 19.2, dan heb je zelfs nog 
een extra tabblad ‘Tina’.

Wil je het echt persoonlijk, klik 
dan op het plusteken linksonder en 
navigeer naar de folder met je eigen 
foto’s. Voeg die via de knop ‘Open’ 
rechtsonder toe aan de lijst. Klik 
daarna op de foldernaam en selec-
teer je favoriete foto. Mint zoomt 
zover in dat de foto de hele desktop 
bedekt. Heb je bijvoorbeeld liever 
een mozaïek of de hele foto, gebruik 
dan de knop ‘Settings’ rechtsboven.

VARIATIE OP EEN THEMA
Voor een volledig andere look van je 
desktopomgeving ga je in het start-
menu naar ‘Preferences -> Themes’. 
Vind je de Mint-groene kleuren van 
de icoontjes maar niks, dan zet je 
zo om in de kleur van je gading bij 
‘Icons’. Voor een mooie overall look 
doe je dat dan meteen ook voor 
‘Desktop’ en ‘Controls’, zodat je hele 
bureaublad inclusief icoontjes en 
knopjes dezelfde uitstraling hebben. 
Voor nog meer keus uit thema’s klik 
je boven op ‘Add/Remove’. Download 
vervolgens de gewenste variant 
via de download-pijl rechts en ga 
dan terug naar ‘Themes’ om hem te 
activeren.

DESK APPLETS
Het klokje rechtsonder in de system 
tray is zo ongeveer standaard op 
alle distributies. Bij Mint kun je de 
tijd ook als applet op je desktop 
plaatsen. Dat heet dan een desklet. 
Klik daartoe rechts op je bureaublad 
en kies vervolgens ‘Add Desklets’. 
Selecteer dan ‘Clock desklet’ en klik 
tenslotte op het plusteken onderin. 
Nu weet de desktop ook hoe laat het 
is. Verplaats de desklet zo nodig met 
de muis naar een geschiktere plek.

Standaard zijn er maar enkele 
desklets beschikbaar. Heel wat meer 
vind je via de knop ‘Download’. Daar-
onder bevinden zich bijvoorbeeld 
desklets voor het weer en de kalen-
der. Er zitten ook kleine applicaties 
bij, zoals Note om snel aanteke-
ningen op je bureaublad te maken. 
Net als bij de thema’s moet je zo’n 
desklet eerst downloaden. Daarna 
staat hij in het tabblad ‘Manage’ bij 
de lijst van al aanwezige desklets.

TAAKBALK
Om dergelijke applets aan de system 
tray toe te voegen klik je rechts op 
de taakbalk en kies je in het context-
menu ‘Add applets to the panel’. 
De werkwijze is verder net als voor 

desklets hierboven. In dat context-
menu vind je nog meer handige op-
ties. Wil je bijvoorbeeld dat de taak-
balk automatisch verborgen wordt, 
gebruik dan ‘Panel settings’ en kies 
de gewenste optie bij ‘Auto-hide 
panel’. Heb je onvoldoende aan één 
panel, kies dan ‘Modify panel -> Add 
panel’. Ontevreden over de volgorde 
van de icoontjes in de taakbalk? Klik 
op ‘Panel edit mode’ en sleep ze naar 
de gewenste plek.

PERSOONLIJK MENU
Zelfs het startmenu is niet in beton 
gegoten. Om dit aan te passen klik 
je er met de rechtermuisknop op en 
kies je vervolgens ‘Configure’. Klik 
nu bovenaan op ‘Menu’. Hier vind je 
enkele opties zoals het al dan niet 
tonen van icoontjes. Om het menu 
zelf te bewerken klik je op ‘Open 
the menu editor’. Als je bepaalde 
applicaties toch nooit gebruikt, haal 
je de betreffende vinkjes weg. Je ziet 
ze dan niet meer in het startmenu. 
Toevoegen kan ook. Ben je bijvoor-
beeld een fervent Python program-
meur, zet dan bij ‘Programming’ een 
vinkje bij ‘Python’. Nu open je de 
Python shell rechtstreeks vanuit het 
startmenu. Met de knoppen ‘New 

Menu’ en ‘New Item’ maak je het 
menu helemaal op maat.

SNELKOPPELINGEN
Op de desktop staan een aantal 
icoontjes. Hiermee open je bijvoor-
beeld snel je home directory in de 
file browser. Het is handig om ande-
re veelgebruikte applicaties hieraan 
toe te voegen. Dat doe je door in het 
startmenu rechts te klikken op de 
gewenste applicatie. Er verschijnt 
nu een submenu. Kies hier ‘Add to 
desktop’ om de snelkoppeling aan 
te maken op je bureaublad. Je vindt 
hier ook de opties ‘Add to panel’ en 
‘Add to favorites’. Met de eerste 
voeg je een snelkoppeling toe aan 
de taakbalk, terwijl je de tweede 
gebruikt om die in de favorietenlijst 
links in het startmenu te zetten.

VOOR DE TOETSENIST
De muis is praktisch, maar om lekker 
vlot te werken gaat niets boven 
het toetsenbord. Daarom zijn er 
standaard op Mint al heel wat toet-
sencombinaties actief. Een bekende 
is Alt+Tab om door de openstaande 
vensters te wandelen. Voor een 
overzicht daarvan gebruik je de 

  Afbeelding 2: Onze 
selectie draaiknoppen.
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