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Oh kan dat ook zo!?- Nr. 15, (april 2021) 
Digitale tips die je leven makkelijker maken! 

De vijftiende voorraad met digitale tips! De eerste veertien gemist?  
Scroll even door op www.burostrakz.nl/blogs of (Nieuw!) meld je aan voor de nieuwsbrief om er 
nooit meer 1 te missen.  
 
Ik verzamel en deel regelmatig digitale tips die het leven makkelijker en leuker maken! Werk en 
privé! Ze zijn random en voor de een meer bruikbaar dan voor de ander. Daag jezelf uit en probeer 
tenminste 3 nieuwe dingen uit! Doen helpt je om beter te onthouden. Alleen, of met je team. 
#levenlangleren. Dank weer aan de mensen die input geleverd hebben voor deze uitgave.  
 
Live tips met elkaar uitwisselen? Meld je aan voor de gratis online sessie op 21 mei 2021: 
https://www.burostrakz.nl/agenda/samen-digitale-slimmigheden-verkennen-met-een-kopje-thee-
gratis/  

 
 
Windows Shift S 
Wist je dat je heel snel een screenshot kunt maken met deze sneltoetscombinatie?  
Je kunt dan een spcifieke deel selecteren van je scherm en opslaan. Dank @Freddy! 
 
 
Standaardteksten opslaan in je mailhandtekening 
Je moet ongetwijfeld vaak dezelfde e-mails versturen. Een uitnodiging voor een afspraak 
bijvoorbeeld, die eindigt met een routebeschrijving naar het bedrijf en eventuele informatie 
over het parkeren. Misschien wil je dat zelfs in verschillende talen gebruiken. Of ‘Hierbij vindt 
u de factoor voor de deelname aan de training…..”.  
Je kunt die tekst steeds opnieuw typen, maar ook toevoegen aan verschillende 
handtekeningen. Om te wisselen van handtekeningen klik je met de rechtermuisknop in je 
handtekening en maak je de juiste keuze. Dat gaat veel sneller dan de tekst steeds te typen! 
En een snelle manier om bij je handtekening te komen is klikken met de rechtermuisknop en 
dan kiezen voor handtekeningen. Dank @Gabrielle! En @Miriam tipt dat je dit ook in Outlook 
toe kunt voegen aan je snelonderdelen.  
 
 
Animeer je oude familiefoto’s 
Een nieuwe vorm van kunstmatige intelligentie brengt oude foto’s en schilderijen tot leven.  
De technologie heet Deep Nostalgia en brengt beweging naar foto’s uit het verleden.  
Hoe ouder de foto, hoe enger het resultaat. De contrasten in de foto bepalen hoe echt het 
lijkt merkte ik. Animeer de gezichten in je familiefoto's met deze bizarre technologie.  
https://www.myheritage.nl/deep-nostalgia 
 
 
Switchen van tabblad op internet 
We hadden al gedeeld hoe je tussen programma’s op je computer kunt switchen (Alt TAB) 
maar nu ontdekten we ook in de live sessie dat je dat in je internetbrowser kunt doen met 
CTRL + 1,2,3,4 afhankelijk van het tabblad waar je heen wilt. Dank @Jouke! 

 
 

Mindmappen met de SimpleMind app 
Mindmappen helpt om je gedachten te ordenen, dingen te onthouden en nieuwe ideeën te 
genereren. Dat kan in deze app. Als je meer functionaliteit wilt dan basis, moet je betalen.  

http://www.burostrakz.nl/blogs
https://www.burostrakz.nl/agenda/samen-digitale-slimmigheden-verkennen-met-een-kopje-thee-gratis/
https://www.burostrakz.nl/agenda/samen-digitale-slimmigheden-verkennen-met-een-kopje-thee-gratis/
https://www.myheritage.nl/deep-nostalgia
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Snel antwoord in Outlook ja/nee 
Soms wil je gewoon snel een Ja of Nee antwoord…  
Bijvoorbeeld als je een teamuitje aan het organiseren bent. 
• Start een nieuw e-mailbericht 
• Ga naar opties 
• Voeg Stemknoppen to e 
• Nodig je collega’s uit 
• Geef het bericht een onderwerp “Teamuitje” 
• Druk op verzenden 
• Nu krijgt iedereen een mail met de vraag of ze meegaan en kunnen ze Ja of Nee 

aanklikken (zie bericht… dit bericht bevat stemknoppen). 
 
 
Calm Office, kantoorgeluiden thuis ;-) 
Mis je de sfeer van kantoor?  
Het geluid van het kopieerapparaat, het geroezemoes van collega’s of het getik op 
toetsenborden? Calm Office brengt die geluiden terug. Wanneer je met de muisaanwijzer 
over de gekleurde schuifjes gaat, lees je welke geluiden ze produceren. Je laat bijvoorbeeld 
het gezoem van de airco horen samen met babbelende collega’s en de printers. Onderaan de 
schuifjes lees je hoeveel decibels deze achtergrondgeluiden samen maken. Sowieso lachen 
om een keer uit te proberen! 
https://mynoise.net/NoiseMachines/openOfficeNoiseGenerator.php  
 
 
Bekijk de wereld via de webcam 
Toch op vakantie? Bekijk alleen of met je kinderen het rode plein in Rusland, voel de wind en 
zie de zee op Myrtle Beach of bezoek Hawaii. Meer toe aan een stedentrip? Zet de camera op 
Times Square in New York en het is net alsof je toch een beetje op vakantie bent…. 
https://www.earthcam.com/  
 
 
WhatsApp als notitieboekje 
Als je in WhatsApp een appgroepje aanmaakt en 1 persoon uitnodigt en daarna meteen weer 
verwijdert, kun je lekker appen met jezelf. Handig voor notities en dingen die je wilt 
onthouden. Dat was de tip van @Wendy.  
 
 
 
Zelf iconen maken 
Op www.autodraw.com kun je snel zelf iconen maken en opslaan. Tip van @Jet. Ben je niet 
zo creatief? Kijk dan eens op Flaticon.com. Daar download je hele reeksen! 
 
 
 
Maak een lettertype van je eigen handschrift 
Alles begint met een bezoek aan www.calligraphr.com. Je krijgt een sjabloon dat je print en 
invult op papier. Scannen en uploaden. Je bouwt je lettertype in, voegt hem als optie in in 
Word en klaar. Het is veel ingewikkelder dan dat natuurlijk, dus gebruik Google voor de 
complete handleiding! ☺  
 
 
 

https://mynoise.net/NoiseMachines/openOfficeNoiseGenerator.php
https://www.earthcam.com/
http://www.autodraw.com/
https://www.calligraphr.com/en/
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En nog wat leuke online mogelijkheden om lol te hebben met collega’s of familie.  
 
Online bingo met persoonlijke bingokaart 
Qquest heeft een online bingospel gebouwd. Door het volgen van deze 7 stappen kun jij ook 
in korte tijd een bingo-avondje organiseren. 
Korte handleiding online bingo spelen: 

1. Nodig vrienden, familie, collega’s uit voor de online bingo 
2. Genereer je random bingokaarten onderaan deze pagina 
3. Verspreid de bingokaarten per e-mail 
4. Zorg voor leuke prijzen 
5. Spelregels vaststellen voor de bingo 
6. Zet de bingomolen klaar 
7. Ga live en start de show 

Alles digitaal en gratis beschikbaar, alleen je eigen bingomolen meenemen! 
https://qquestlabs.nl/bingo/about.html  

  
Online teamgame met karakters uit de TV Kantine 
Met één druk op de afstandsbediening genereert de website korte ijsbrekers gebaseerd op 
kenmerkende fragmenten en personages uit de TV Kantine.  
Zo vraagt perfect geïmiteerde realityster Patty Brard wat jouw meest gênante moment was 
dat je liever niet op nationale televisie zou willen terugzien en is geïmiteerde voormalig 
bondscoach Dick Advocaat benieuwd naar wat de beste wissel is die in jullie bedrijf heeft 
plaatsgevonden of zou moeten plaatsvinden.  
https://teamskantine.com/ 
 
 
 
 

Succes! 
 
Heb jij ook handige digitale tips?  
Deel ze via Twitter en tag me @suusnijmegen.  
Of mail ze naar suzanne@burostrakz.nl en misschien zitten ze in de volgende ‘Oh kan dat ook zo?!’. 
☺ 
 
 
 
Suzanne Verheijden, Buro StrakZ 

https://qquestlabs.nl/bingo/bingomolen.html
https://qquestlabs.nl/bingo/about.html
https://teamskantine.com/
mailto:suzanne@burostrakz.nl

