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Oh kan dat ook zo!?- Nr. 18 (november 2021) 
Digitale tips die je leven makkelijker maken! 

 
De achttiende EXTRA DIKKE voorraad met digitale tips! De eerste zeventien gemist?  
Scroll even door op www.burostrakz.nl/blogs en/of meld je aan voor de nieuwsbrief om er vanaf nu 

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. Deel de tips gerust met je collega’s of familieleden. Samen worden we steeds 
digislimmer. Ook dit keer heb ik weer veel tips binnengekregen! Superleuk, dank aan de gulle delers! 
 
 
 

Automatische pauzes in je agenda 
Mis jij ook een urine-cafeïne of nicotinepauze tussen je afspraken in de ochtend en in 
de middag? Goed nieuws. Je kunt instellen in je agenda-opties dat je afspraken 
standaard 55 minuten duren of 45 minuten. Een tip van Jeroen Vanson.  
En terug te zien op YouTube. 
 
Via notities-app een scan maken 
Wist je dat je in de app Notities op je iPhone een scan kan maken van een document? 
Ik niet. Je klikt in de app op de camera onderin. En kiest dan ‘scan documenten’. Je 
kunt de hoeken eenvoudig weghalen als je wat van de tafel meegescand hebt. Zo 
simpel? Ja, zo simpel. Meer info lees je hier. Dank voor de tip! Kan dit ook in Android, 
lezers? 
 
ANWB onderweg app  
De ANWB Onderweg app geeft je alles wat je onderweg nodig hebt. Actuele 
verkeersinformatie, een betrouwbare routeplanner, filemeldingen, goedkoper (of 
gratis) mobiel parkeren, laadpalen of tankstations zoeken inclusief actuele 
brandstofprijzen en online pech melden. Sommige diensten alleen voor leden, 
anderen voor iedereen. Je kunt hem met de QR-code downloaden.  
Dank voor de tip @Maaike! 
 
De quick reply-functie in WhatsApp 
Om te kunnen reageren op een WhatsApp-bericht hoef je niet per se de app te 
openen. Door middel van de quick reply functie kun je direct reageren op een bericht 
wanneer je deze binnenkrijgt. 
Zodra er een notificatie van een nieuw WhatsApp bericht op je telefoon verschijnt, 
kun je met een swipe het bericht direct beantwoorden. Dit werkt zelfs als je scherm 
nog niet unlocked is. Handig! Dit trucje werkt alleen als je je notificaties en pop-ups 
aan hebt staan. Bron: @Digivaardigindezorg 
 
Filmpje snel ondertitelen vanaf je smartphone 
Heb je een filmpje op je telefoon met tekst maar geen tijd om er zelf ondertiteling bij 
te typen? Download de app Kaptioned (Android)! Je hoeft enkel nog te checken of je 
tekst klopt en indien nodig hier en daar aanpassingen te doen. #vetteshit.  
  

http://www.burostrakz.nl/blogs
https://www.youtube.com/watch?v=BFO0WdDjtAs
https://support.apple.com/nl-nl/HT210336
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Audiotranscriptie in Zoom 
Met deze tip ga ik je heel wat typewerk besparen. Schakel audiotranscriptie in tijdens 
je Zoom vergadering. Zo worden jouw gesprekken automatisch uitgetypt en kun je 
naderhand ook nog eens gemakkelijk in jouw gesprekken terugzoeken wat er gezegd 

is!  Een echte life saver dus       Foutloos? Nog niet getst! Maar vast niet. Maar het 
scheelt altijd tijd! En leuk om te kijken hoe ze de naam van je collega Jochem-Bart 
vertalen. Kijk eens bij Happy Scribe, 120 talen….  

 
Najaarsschoonmaak! Je Outlook mailbox opruimen 
Na verloop van tijd dreigt een druk postvak uit zijn voegen te groeien. Af en toe de 
bezem gebruiken, is dus slim. Ga hiervoor tenslotte naar Bestand, selecteer als dat 
nodig is je Outlook-profiel in het uitklapmenu en kies Hulpprogramma’s / Postvak 
opruimen. Klik op Postvakgrootte weergeven om te zien hoe groot elk postvak 
binnen je profiel is. Je kunt nu gericht gaan zoeken naar items van een bepaalde 
leeftijd (ouder dan <x> dagen) of grootte (groter dan <x> kB). Bevestig met Zoeken en 
vul eventueel aan met de filtercriteria op de diverse tabbladen, waarna je 
op Opnieuw zoeken klikt. In het onderste venster krijg je de gefilterde berichten te 
zien. Selecteer de berichten die je wilt verwijderen en druk op het prullenbak-icoon 
naast zo’n mail. Die belanden dan even later in de map Verwijderde items. Klik 
nogmaals op dit icoon en bevestig met Ja om de mails permanent te verwijderen. 
#wegisweg 
 
Laundry lens app  
Moeite met waslabels? Al veel kledingstukken vernield. Natuurlijk is daar een app 
voor haha. Met Laundry Lens wordt het doen van de was wel heel erg makkelijk. De 
app werkt erg eenvoudig. Je hoeft alleen maar het waslabel van een kledingstuk te 
scannen met de camera van je telefoon en je krijgt meteen instructies hoe je de 
kleding moet verzorgen. Ook leuk als hint voor de Sint thuis? Wederom dank 
@Maaike 
 
Een sarcastische of beledigende weerapp?? 
Carrot Weather. Weer, maar dan net even anders. De app Carrot Weather laat je het 
weerbericht zien en voorziet het van grappig commentaar. Het leest daarbij meteen 
een korte tekst aan je voor, mocht je dit hebben ingeschakeld in de instellingen. De 
persoonlijkheid van de app kun je zelf kiezen; het gaat van vriendelijk tot sarcastisch 
tot ronduit beledigend, dit inclusief scheldkanonnades van de voorleesstem.  
De stem is alleen in het Engels te beluisteren. 
 
 
Tekstvak maken van een alinea in Word 
Als je randen aan een bestaande alinea wilt toevoegen, kun je het dialoogvenster 
Randen en arcering gebruiken. Appeltje eitje!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.meetcarrot.com/weather/
https://www.meetcarrot.com/weather/
https://www.meetcarrot.com/weather/
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Alles over planten voor groene amateurs 
Ben je wel goed in het wassen van kleding maar heb je niet zo’n groene vingers? Of 
wil je juist alles weten? Natuurlijk is daar ook een app voor! Identificeer direct meer 
dan 600.000 soorten planten: bloemen, bomen, vetplanten, paddenstoelen, 
cactussen en meer met PlantSnap. De app leert je hoe je je planten kunt kweken en 
verzorgen. Er zijn tuintips en advies voor tienduizenden plantensoorten. Dankjewel 
@Lisette En met Plantnet kun je ook een varentje scannen en te weten komen wat 
het is. Dank @Digidees.  
 
Je mail inplannen in Outlook 

  Wil je dat je mail pas later verzonden wordt? Bijvoorbeeld op je vrije dag? 
Klik binnen het lint op Regels en Regels en waarschuwingen beheren. Via de 
optie Nieuwe regel verschijnt er een nieuw dialoogvenster. Selecteer Regel 
toepassen op berichten die ik verzend en klik tweemaal op Volgende. Er verschijnt 
een melding dat Outlook de regel toepast op ieder verzonden bericht. Bevestig 
met Ja en selecteer in het volgende venster de optie Aflevering van het bericht een 
aantal minuten uitstellen. 

 
  Foto’s verkleinen als niet-vormgever 
  Afbeelding verkleinen 

Soms wil je ergens een foto uploaden, maar blijkt het bestand te groot. Verklein de 
afmetingen, zodat de foto wél wordt geaccepteerd.  
• Ga in de browser naar www.fotoverkleinen.nl 
• Klik eventueel op Sluit in het kader 'Foto's online croppen & verkleinen’. 
• Alles wat je nodig hebt, vind je in het menu boven het geblokte veld. 

 
Balans, kracht, manier van lopen, stappen en stabiliteit  
Voor Applegebruikers 
Had je hem al ontdekt? Vanaf iOS 15 kun je gebruikmaken van wandelstabiliteit in 
Gezondheid. Dit is een mooie manier om het valrisico dat iemand loopt te beperken.  
Door gepersonaliseerde algoritmes worden je balans, kracht en manier van lopen 
beoordeeld. Indien gewenst kun je een melding krijgen als je wandelstabiliteit laag of 
zeer laag is. Ook kun je door middel van speciale oefeningen je wandelstabiliteit leren 
verbeteren direct vanuit de Gezondheid-app. Geen slimme vloer meer nodig? 
#vergeethemnietuittezettenalsjehemnietwiltgebruiken  
#wantzoweetAppleookdatjedronkenbent 
 
Werk en privé in balans op je iPhone 
Tikje schermverslaafd? Wie één telefoon voor werk en privé gebruikt, krijgt vaak 
genoeg ongewenste berichten op de verkeerde momenten. Je werkmail stuurt 
notificaties terwijl je op vakantie bent, de baas stuurt een chatberichtje op je vrije 
avond of de agenda-app herinnert je aan een vergadering waar je niet bij hoeft te 
zijn. Met de nieuwe optie ‘Focus’ wil Apple hier een einde aan maken. Het idee is 
simpel: je maakt speciale profielen aan voor iedere situatie, waarmee je filtert wat je 
te zien krijgt. Staat je telefoon op privé, dan worden berichten van alle zakelijke apps 
stilgehouden. Ook kun je voor ieder profiel een eigen iconenscherm maken, zodat 
het icoon voor bijvoorbeeld je werkmail niet in het weekend in beeld staat. 
#Hoedan? Meer info vind je hier.      Bron: AD. 
  

 
 
 

https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/mail-automatisch-doorsturen-vanuit-outlook-64161/
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/u/uploaden
https://www.fotoverkleinen.nl/
https://www.appletips.nl/tag/ios-15/
https://www.ad.nl/tech/zo-scheid-je-met-ios-15-werk-en-prive-op-je-iphone~a8b98ab3/
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  Zelf stickers maken in WhatsApp 
Zo kun je voortaan via WhatsApp Web (of de desktop-app) eigen stickers maken in 
slechts een paar stappen. Zelf een geinig ‘digitaal plakkertje’ maken? Volg dan deze 
stappen. Werkt het niet? Dan piek je te vroeg en moet je wellicht de nieuwe versie 
downloaden of afwachten tot de functie ook voor jou beschikbaar is. Dit is namelijk 
net pas uitgerold! Natuurlijk kan dit ook met de iPhone, maar ik had al zoveel 

iPhonetips. Google maar      .      Bron: Androidplanet  
 
   

Notitieblaadjes op het bureaublad met Sticky Notes 
Om dingen te onthouden plakken velen nog altijd vol enthousiasme gele (of anders 
gekleurde) zelfklevende notitieblaadjes op bijvoorbeeld de rand van het scherm. Nog 
mooier - want extreem aandacht trekkend - zou zijn om de blaadjes op het scherm 
zelf te plakken. In de papieren versie is dat niet handig, want je kunt dan het 
achterliggende stuk scherm niet meer zien. Vandaar dat er in Windows 10 ook een 
virtuele versie van de plakblaadjes is te vinden. Klik in het menu Start op Sticky 
Notes (of Plaknotities als je de Nederlandse versie van Windows 10 gebruikt). Je ziet 
direct een maagdelijk leeg geel plakblaadje verschijnen. En een venster met daarin de 
vraag of je Inzichten wilt inschakelen. Om te voorkomen dat Microsoft 
gaat meelezen met je notities adviseer ik je hier om op Niet nu te klikken. Klik hier als 
je meer wilt lezen. Je kunt de kleuren ook aanpassen! #dolleboel.  
         Bron: Androidplanet 

 
  Een WhatsAppbericht inplannen 

Voor gevorderden      . Er zitten meer dan genoeg functies en mogelijkheden in 
WhatsApp, maar toch is de populairste chat-app van Nederland verre van compleet. 
Het is bijvoorbeeld onmogelijk om een bericht in te plannen zodat deze later, op een 
door jou gekozen moment, de deur uitgaat. Dit is wel mogelijk bij concurrerende 
diensten als Telegram. Gelukkig kun je dit via een omweg wel voor elkaar krijgen. 
Dankzij de Android-app SKEDit kun je namelijk WhatsApp-berichten inplannen. 
Lees hier hoe het moet en verander je status naar: “Zie je wel dat ik attent ben!”  
         Bron: Androidplanet  
 

 
Succes met alle tips! 
 

Liever live tips met elkaar uitwisselen?  
Meld je dan aan voor de gratis online sessie op 10 februari 16.00 uur.  
Via deze link is het zo gepiept: Gratis online digitale slimmigheden uitwisselen - Buro Strakz  
 
Heb jij ook handige digitale tips?  

Nee, formuleer het niet alleen als goed voornemen voor jezelf. Doe het nu echt!        
Mail ze naar info@burostrakz.nl en misschien zitten ze in de volgende ‘Oh kan dat ook zo?!’.  
 
 
Suzanne Verheijden, Buro StrakZ.  
September 2021 

Tip:%20zo%20maak%20je%20een%20eigen%20sticker%20via%20WhatsApp%20Web%20of%20desktop-app%20(androidplanet.nl)
https://techacademy.id.nl/course?courseid=windows-10-beheer&utm_medium=website&utm_source=computer_totaal&utm_campaign=tech_academy_web_content
https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/privacy-instellingen-in-windows-10/
https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/notitieblaadjes-op-het-bureaublad-met-sticky-notes/
https://www.androidplanet.nl/tips/whatsapp-bericht-inplannen/
https://www.burostrakz.nl/agenda/gratis-online-digitale-slimmigheden-uitwisselen/
mailto:info@burostrakz.nl

