
Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Hoe gaat het met jullie? 

Verdriet vanwege 
het niet mogen 

knuffelen van mijn 
kleinkinderen. 

Ouderen zien 
op tegen de 

eenzame 
kerstdagen. 

De kinderen vinden het vooral 
jammer dat ze lang niet naar hun 

opa/oma kunnen.  

Een jongentje van 12 jaar gaf aan 
zijn vrienden te missen. Hij sport 

niet meer door corona. Hij wil 
graag dat het weer kan.  

Studenten hebben veel thuisstudie, 
daardoor hebben ze minder contact. 

Sommigen hebben wel sportafspraken 
en contact op afstand.  

Vooral MBO-scholieren die we 
spreken maken zich erg grote zorgen. 
Ze kunnen geen stageplek vinden en 

digitaal les krijgen demotiveert.  

Ik heb zeer slechte longen en 
mis alle gezelligheid, omdat ik 

nergens meer heen kan 
(Gooyer, bibliotheek). 

Veel reacties van 
‘berusting’: het is zoals het 
is. Sommigen zeiden dat de 

maatregelen nog wel 
strenger mogen, zodat we 
sneller weer naar normaal 

kunnen. 

Mensen zijn sociale dieren en hebben 
behoefte aan contact. Elkaar niet zien 
en aanraken gaat tegen mij natuur in 

en vind ik zwaar. 
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Wat vinden jullie van de maatregelen? 

Twee bewoners vertelden hun baan 
kwijtgeraakt te zijn. Een dame vond dit 
niet erg want ze kon er nu zijn voor haar 
kinderen. De ander had gebruik gemaakt 

van de Tozo-regeling bij de Gemeente. 

Ik woon in een 
fijne buurt, 

waar we veel 
contact met de 
buren hebben.  

We zorgen in ons buurtje 
goed voor elkaar. 

 Ik wil meer informatie 
over hoe de vaccin  

precies werken. Ik weet 
er nu weinig van en dat 
vind ik beangstigend. 

Sommige inwoners willen eerst 
afwachten wat voor bijeffecten er gaan 

optreden bij de vaccins. Een paar 
inwoners zijn bang dat er nanobots 

inzitten waar ze dan mee aangestuurd 
gaan worden of dat ze er onvruchtbaar 

van kunnen raken. 

Zij was het helemaal eens met het dragen van 
mondkapjes en het houden van afstand, dit vooral 

vanwege de mensen die kwetsbaarder zijn en 
makkelijk besmet kunnen raken met het virus.  

Mevrouw draagt geen mondkapje wegens 
medische omstandigheden. Zij is tegen de 

mondkapjesplicht omdat het niks 
toevoegt aan het verbeteren van de 

situatie. Medisch draagt het niks bij en 
voor het milieu is het erg slecht. 

Een aantal mensen zijn erg boos over de maatregelen. 
De mondkapjesplicht is veel te laat ingevoerd. 

Familieleden van hen zijn tijdens eerste golf gestorven, 
omdat mensen geen mondkapje droegen.  

Ik wil me laten inenten 
zodra het kan. 


