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kunt plaatsen. Door op dit menu 
item te toetsen krijg je nu aan de 
linkerzijde een overzicht van alle 
widgets die standaard aanwezig 

zijn. Helemaal onderaan kun je nog 
additionele Widgets ophalen (zowel 
lokaal als vanaf het internet) en 
installeren. We houden het eerst 
even bij de Widgets die standaard 
aanwezig zijn. Als je er doorheen 
scrolt, zul je zien dat er een grote 
keuze en verscheidenheid is. Mo-
gelijk zie je ook Widgets waar een 
getal bij staat. Deze zijn al ‘ergens’ 
geïnstalleerd. Geen nood, je mag ze 
zo vaak installeren als je wilt.

Bovenaan vind je ook een zoek-
mogelijkheid (vergrootglas) en een 
trechtertje waarmee je kunt selecte-
ren op functionaliteit. Klik eens op 
het trechtertje en selecteer daarna 
‘Systeeminformatie’. Selecteer uit 
deze lijst de ‘Systeembelasting’ en 

sleep deze op je bureaublad. Dit 
widget bestaat uit drie kolommen 
die aangeven wat de belasting is 
voor de CPU, Geheugen en Swap. 
Beetje saai van kleur; maar dat kun 
je aanpassen! Klik met de linker-
muisknop op het Widget; en houd 
deze ingetoetst. Na een korte tijd 
zal Plasma aangeven dat dit Widget 
geselecteerd is. Je krijgt aan de 
rechterkant de mogelijkheid om de 
Widget groter/kleiner te maken; 
te draaien; en te configureren. 
Onderaan vind je ook nog een rode 
knop met een kruis. Je raadt het al, 
daarmee kun je dit Widget van je bu-
reaublad verwijderen. Gebruik je lie-
ver de rechter muis  knop, klik dan met 
de rech ter muisknop op de Widget en 

je krijgt de keuze uit verwijderen van 
de widget, of configureren. Selecteer 
configureren.

Deze widget geeft je drie vrijheids-
graden. Ten eerste (Algemeen), wat 
moet er getoond worden, in welke 
vorm en welk tijdsinterval moet 
gebruikt worden om bij te werken. 
Ten tweede (Kleuren) welke kleuren 
moeten gebruikt worden. En als laat-
ste (Sneltoetsen) welke sneltoets er 
voor dit widget geconfigureerd moet 
worden.

Met een beetje experimenteren 
kom je vast en zeker wel tot een 
oogstrelende lay-out. Leef je even 
lekker uit met Widgets, met name 
welke er al zo zijn en welke je nuttig 
acht. We hebben nu Widgets direct 
op het bureaublad geplaatst, maar 
je zult straks zien dat er nog meer 
plekken mogelijk zijn.

Terug naar het hamburgertje 
rechts bovenin. Naast het toe-
voegen van Widgets kun je ze ook 

  Standaard desktop.

  Bureaublad instellingen.

  Widgets toevoegen.

  Widgets downloaden.

Met een beetje 
experimenteren 
kom je tot 
een oogstrelende 
lay-out
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