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Oh kan dat ook zo!?- Nr. 21 (mei 2022) 
Digitale tips die je leven makkelijker maken! 

 
De 21e voorraad met digitale tips. De eerste twintig 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! 
 

Liever live tips met elkaar uitwisselen?  

Meld je dan aan voor de gratis online sessie op 20 juni om 16.00 uur.  
Via deze link is het zo gepiept: Gratis online digitale slimmigheden uitwisselen - Buro Strakz  
 
 
 
 
 
 
 
 

Een app voor de finale van het songfestival! 

Ben je dr van? Let op. Ben je dr niet van? Lekker skippen!       . (Doe ik ook) 
Ken je de Songfestival app van AVROTROS? Omroep AVROTROS heeft de eigen Songfestival 
app in de Play Store staan. Deze applicatie biedt verschillende opties en mogelijkheden. Je 
kunt voor de fun optredens beoordelen op zang, act en nummer. Resultaten van anderen kun 
je zien via de app tijdens de uitzending. Verder kun je vriendengroepen maken en samen 
deelnemende landen beoordelen. Je beoordeling en je top 5 kun je delen met anderen op 
sociale netwerken. 

Ben je een echte die-hard en wil je meezingen met d e songtesten?        Er is ook een app van 
de organisatie van Eurovision Song Contest. Die bevat alles wat je nodig hebt. Je vindt er het 
laatste nieuws, maar ook uitgebreide informatie over de landen en de artiesten. Vanuit de 
app kun je het album kopen en de lyrics raadplegen. Dankzij de aanwezigheid van de 
songteksten kun je tijdens het programma lekker meezingen met de muziek. 
Veel plezier!  
 
Nieuwe features in WhatsApp  
Heb jij ze al ontdekt?  
1 Je kunt nu via de app van WhatsApp bestanden delen tot een grootte van 2 GB. Geen 
geklungel vanaf je telefoon met programma’s als WeTransfer. 
2 Reageren op een bericht hoeft niet per se meer met een eigen chatbericht. Het kan ook 
met een emoji. Deze verschijnt dan vastgehecht onder het bericht. Dit is een beetje 
vergelijkbaar met Facebook, waar gebruikers ook kunnen reageren met 7 verschillende 
emoji's. Goeie tip @Elle en Wendy!  
3 Ik wist niet eens dat er een max zat aan de WhatsAppgroep maarrrrr het maximaal aantal 
deelnemers in een WhatsApp-groep wordt verhoogd tot 512. Momenteel kunnen maximaal 
256 gebruikers aan één groep deelnemen. 
 

http://www.burostrakz.nl/blogs
https://www.burostrakz.nl/agenda/gratis-online-digitale-slimmigheden-uitwisselen-3/
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Digitaal visitekaartje met QR 
Wil je een digitaal visitekaartje maken met een QR-code naar je website of LinkedInprofiel of 
zo? Voor het maken van een digitaal visitekaartje met QR code ga je naar QR code generator 
en dan de 2e optie: VCard. Even laten zien op een congres, scannen en hatseflats, geconnect! 
 
 

Iets delen van Facebook? 
Wist je dat je ook op Facebook een URL van een bericht kan kopiëren om te delen? Ik niet, 
maar @Lydia wel! Klik met je muisknop op datum/tijd en je kan de link kopiëren om te 
plakken in bijv. een e-mail of een nieuwsbrief! Lastig? Bekijk de tutorial!  

 
 
Gratis stockafbeeldingen in Microsoft 365 
Wist je dat je alle Officeprogramma’s ook gratis afbeeldingen kunt invoegen? Ik gebruik in 
PowerPoint heel vaak de pictogrammen maar je hebt ook foto’s, stickers, stripfiguren en 
symbolen. Ga naar een van de Office-programma’s (bijvoorbeeld Word of PowerPoint) en klik 
op tabblad Invoegen op Afbeelding en Stockafbeelding. Dit zijn rechtenvrije afbeeldingen, die 
mag je dus vrij mag gebruiken. Bij andere foto’s/afbeeldingen die je van internet haalt kan 
het zijn dat je een bronvermelding moet vermelden of dat je achteraf geconfronteerd wordt 
met een hoge boete: dat wil je niet! Gebruik daarom deze foto’s/afbeeldingen, dan zit je 
altijd goed. Selecteer een of meer afbeelding(en), pictogram, uitgesneden personen en dan 
klik je op Invoegen. Ze worden dan direct aan je bestand toegevoegd. 

 Bron: Joyce Dunnewold.  

 
 
Eenvoudige fotobewerking? 
Gebruik Irfanview! Het staat niet standaard op je computer. Je kunt het programma gratis 
downloaden en installeren met behulp van het software-artikel 'IrfanView'. Zie Seniorweb 
voor uitleg. Dank Lydia! 

 
 
 

Wanneer is je rijbewijs of paspoort verlopen?  
En ben je nog op tijd voor je APK? MijnOverheid heeft een nieuwe applicatie uitgebracht 
voor Android en Apple iOS. Met de MijnGegevens app kun je de persoonlijke gegevens die de 
overheid heeft geregistreerd, inzien. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie over je 
auto; met onder andere wanneer je APK verloopt. Daarnaast toont de applicatie belangrijke 
data zoals de verloopdatum van je rijbewijs of paspoort. Deze data kunnen ook direct 
toegevoegd worden aan de agenda, zodat je hier aan herinnerd kan worden. Persoonlijke 
gegevens zoals je Burgerservicenummer (BSN) en je woonadres worden getoond. Daarbij zie 
je welke voertuigen er geregistreerd staan op je naam. Informatie over onderwijs en 
opleidingen is eveneens terug te vinden in de app, net als het energielabel van je huis en 
inkomstengegevens. Wanneer informatie niet klopt, moet de app je de weg wijzen om 
bepaalde gegevens aan te (laten) passen. meer info vind je hier.  
 
Angry Birds Classic 

Heb je vernietigingsdrang?        Rovio Mobile, de ontwikkelaar die jaren geleden met de game 
Angry Birds kwam, heeft het spel geoptimaliseerd om in deze tijd te spelen; Angry Birds 
Classic. De traditionele levels, zonder reclame en veel uren speelplezier voor een paar 
centen. (€ 0,99ct) Zoals we kennen van het spel met verschillende vogels moet je de varkens 
en stellingen vernietigen. Geniet er van!  

https://www.qr-code-generator.com/free-qr-code-creator/?ut_source=google_c&ut_medium=cpc&ut_campaign=g_en_dsa&ut_content=home&ut_term=_b&gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods1Wtmg0z8SaT9r3Wg3B7iH_wOJn0w0hJqjqov-dz3NTs6qbOIGs_yRoC-oQQAvD_BwE
https://www.lettersandconcepts.nl/hoe-je-de-url-van-je-facebookbericht-vindt/
https://www.seniorweb.nl/software/irfanview
https://www.seniorweb.nl/artikel/irfanview-gebruiken-voor-fotobewerking
https://www.droidapp.nl/nieuws/rijksoverheid-mijn-gegevens-app/
https://www.droidapp.nl/nieuws/angry-birds-comeback-classics/
https://www.droidapp.nl/nieuws/angry-birds-comeback-classics/
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Meer controle over je Teams-sessies met vergaderopties. 
Gebruik jij de nieuwste features van teams al om meer regie te hebben over je sessies in 
Teams? Wist je dat je automatisch opnemen van een vergadering in kunt stellen per sessie? 
Of microfoons standaard uit kunt zetten vooraf. En een lobby kunt creëren of juist uitzetten? 
In Teams kun je naar de agenda, dubbelklik dan op een vergadering om deze te bewerken. 
Daarna klik je op Opties voor de vergadering. Je komt dan ook weer op de website waar je de 
opties aan kunt passen. Je kunt de opties ook tijdens de vergadering aanpassen. Hiervoor ga 
je de vergadering in. Dit kan op het afgesproken moment, maar ook op een eerder tijdstip. 
Ga dan naar de drie puntjes en kies Vergaderopties. Er is veel meer mogelijk dan we vaak 
gebruiken…. 

Bron: Joyce Dunnewold.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowerPoint direct in de presentatiestand! 
Livesaver! Wist je dat je een PowerPointpresentatie zo op kunt slaan dat als je hem opent hij 
direct in de presentatiestand geopend wordt. #hoevetisdat?! Je slaat hem dan niet op als pdf 
of als PPTX maar als PPSX (Powerpointvoorstelling, is optie in het rijtje van het type 
document). Het werkt, woehoe! Met Escape kun je natuurlijk wel weer gewoon bewerken als 
je wilt.  
 

Heel veel succes met alle tips!  
 
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.  
Mei 2022 

mailto:info@burostrakz.nl

