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De maandelijkse nieuwsbrief van Maria Dommer-tv, over
MD-tv, nieuwtjes, computertips en trucs en andere leuke
weetjes.

Corona en MD-tv extra
Doordat alle activiteiten weggevallen zijn, hebben we een
uitgebreidere  programmering voor de MD-tv in elkaar gezet.
Doordeweeks zijn er herhalingen van programma's die de
afgelopen jaren uitgezonden zijn. Daarnaast is er ook regelmatig
nieuw ingezonden materiaal te zien. Mirjam van Staa heeft
inmiddels al meer dan 50 korte filmpjes gemaakt. Arie Manten
maakt filmpjes over de provincies van Nederland en Anneke
Voorhorst zingt liedjes uit het kabouterboek. Ook is er een
gymnastiek programma aan toegevoegd. Dit wordt in de ochtend
om 10:30 en in de middag om 17:00 uur uitgezonden. Het
gewone weekendprogramma gaat ongewijzigd door.
Extra inzendingen van video's zijn van harte welkom.

Slechte ontvangst op Maria Dommer-tv?
Het probleem van het wegvallen van geluid is nog niet opgelost.
Bij een herstart van het systeem is voor een bepaalde periode het
geluid goed. Na een week of twee valt het geluid weer weg. Nu
zijn er ook klachten dat de ontvangst op het MD-tv kanaal slecht
is. Vaak zijn er dan blokken te zien. Het signaal moet
waarschijnlijk bijgesteld worden. We proberen dit zo snel mogelijk
op te lossen. Wordt vervolgd.

Nieuwe layout
De aanpassing van de nieuwe layout is nagenoeg, op een paar
items na, helemaal klaar. Het geeft een rustiger beeld en de
leesbaarheid is ook verbeterd. De oudere video programma's die
nu uitgezonden worden, zijn nog niet aangepast aan het nieuwe
stramien. Zo kan het zijn dat het logo van Maria Dommer een stuk
buiten het beeld valt. Het is een omvangrijke klus om alles
opnieuw te laten renderen en het kost ook ontzettend veel
rekenkracht en opslag op de computer.

TV van vroeger
Er is wekelijks een programma te zien wat vroeger regelmatig op de televisie te
zien was. Zoals Wie van de Drie, Zo vader zo Zoon en Een van de Acht. We
gaan dan terug in de televisie historie. Aankomende week is het leuke
spelprogramma Babelonie aan de beurt.

Digitaal Nalaten
Waar is het wachtwoord opgeslagen?
Ons leven is de afgelopen twintig jaar steeds digitaler geworden. We zijn zelf
op tal van vlakken online actief. Daarnaast regelen instanties en overheden hun
zaken steeds vaker digitaal. Iedereen zorgt natuurlijk dat al de online gegevens
goed beveiligd zijn met wachtwoorden die lastig te raden of te kraken zijn. Maar
als iemand komt te overlijden zijn die goed beveiligde accounts voor niemand
toegankelijk. Weinig mensen staan hierbij stil, zo blijkt uit onderzoek van
SeniorWeb en het straatfilmpje dat we hierover maakten. 
https://youtu.be/eZvj5X9qyaQ 
https://www.seniorweb.nl/digitaal-nalaten

Tienduizend slimme speakers helpen ouderen om
buitenwereld binnen te halen
ANBO en SeniorWeb gaan vanaf 12 mei tienduizend ouderen blij
maken met een slimme speaker, zodat zij kennis kunnen maken met
spraaktechnologie. Dat helpt om de buitenwereld binnen te halen in
deze lastige tijd waarin veel ouderen – ondanks de versoepelingen -
aan huis zijn gekluisterd en weinig bezoek ontvangen.

Uit een peiling van ANBO onder 4900 ouderen blijkt dat 35 procent van hen
sinds de coronacrisis meer gebruik maakt van internet. Mensen gaan online om
met anderen te kunnen beeldbellen, online boodschappen te doen, gebruiken
vaker sociale media en doen graag online een spelletje. Negentig procent van
de ouderen geeft aan elke dag online actief te zijn. Zeker nu ze door het
coronavirus minder bezoek krijgen en niet naar hun wekelijkse activiteiten
kunnen gaan. SeniorWeb en ANBO zorgen er met steun van Google voor dat
ouderen kunnen kennismaken met spraaktechnologie. Uit het onderzoek van
ANBO blijkt namelijk dat slechts 18 procent bekend is met een slimme speaker.
Er is nog een wereld te winnen, want met zo’n speaker kunnen mensen bellen,
muziek luisteren of een spelletje doen. Het geeft afleiding en zorgt ervoor dat
mensen op een laagdrempelige manier online actief kunnen zijn.
https://www.seniorweb.nl/nieuws/weggeefactie-maak-iemand-blij-met-een-
google-nest-mini
https://www.anbo.nl/actie-google-nest

Zo los je audio problemen op!
Deze keer bespreekt Riske wat er allemaal mis kan gaan als je geluid opneemt!
Dus heb je een vervelende ruis of piep in je video? Doet je geluid het sowieso
niet? Of klinkt het gewoon superslecht en weet je niet waarom? Riske legt uit
waar het aan kan liggen! https://youtu.be/rYUbPWaGFgU

Professioneel Ilmen met je Smartphone
In deze video bespreekt Grietje welke accessoires zij gebruikt om professioneel
te filmen met een smartphone. Je kan ze gebruiken om professioneel te filmen
met je iPhone, je Samsung, noem het maar op.https://youtu.be/nA5szf35r2A

Achtergrond transparantie in Pinnacle Studio 23

In deze video laat kan je zien hoe de achtergrond van een clip transparant
gemaakt wordt met de groen scherm keyer, en daarna steeds weer opnieuw
transparant gebruikt kan worden. https://youtu.be/acL0cDJt_CU

ONce Lens
Office Lens is een heel handige app van Microsoft waarmee je documenten,
visitekaartjes, rekeningen, kassabonnen, posters en zelfs whiteboards en
schoolborden mee kunt inscannen. Office Lens digitaliseert de tekst via OCR
(optical character recognition), waarna je het bestand op kunt slaan in
OneDrive als Word-document, PowerPoint-presentatie, OneNote-notitie,
afbeelding of PDF. Het opgeslagen bestand kun je vervolgens bewerken en
doorzoeken. Office Lens werk zeer goed, ook als de genomen scan niet
optimaal is.. https://www.gratissoftwaresite.nl/downloads/office-lens-ocr-
scanner-zakelijk-tekst-document-android-ios-microsoft   
https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-office-lens-pdf-scan/id975925059

Tot slot
Wij hopen dat iedereen goed door deze moeilijke tijden komt.
De wens is dan ook sterkte en succes. Hou vol en blijf gezond!
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