WELKE LEUKE APPS ZIJN ER VOOR MIJN SMARTPHONE?
Door Mediaraven

11-24 jaar

Ken jij deze gratis apps al?
1. Shazam: Je hoort een leuk liedje op de radio en je wil de titel en de artiest weten? Laat
Shazam vijf seconden luisteren naar het lied, en de app vertelt je welk nummer het is.
(Android | iOS)
2. TimeHop: TimeHop geeft je elke dag een overzicht van wat je de voorbije jaren op diezelfde
dag gepost hebt op Facebook, Instagram of Twitter. Ideaal voor een#throwbackthursday!
De sympathieke dino krijg je er gratis bij. (Android | iOS)
3. CamScanner: Snel een document of een stuk huiswerk inscannen om door te sturen? Dan is
CamScanner wat je nodig hebt. Je neemt een foto van het blad, CamScanner snijdt het
automatisch op het juiste formaat en werkt het document bij zodat het beter leesbaar is.
(Android | iOS | Windows)
4. Evernote: notities nemen voor school, of snel iets noteren wat je niet mag vergeten? Met
Evernote neem je notities via je smartphone. Die kan je daarna op www.evernote.com
verder aanpassen, bewerken of je kan foto’s en links toevoegen. (Android | iOS | Windows)
5. Bandsintown: Wanneer komen jouw favoriete artiesten optreden in je buurt? De app
Bandsintown Concerts vertelt je meteen wanneer je favoriete bands een optreden plannen
in België. (Android | iOS)
6. Buienradar: Moet je je nu snel haasten om naar huis te fietsen? Of kan je nog even buiten
blijven? De app buienradar waarschuwt je wanneer het gaat regenen op de plek waar je
bent. (Android | iOS)
7. Type n Walk: Dankzij deze app zie je de grond waarover je loopt op je scherm. Zo kan je
blijven typen terwijl je over de speelplaats of over straat wandelt, zonder ergens tegen aan
te lopen. (iOS)
8. Checky: Nog eentje om het af te leren. Die app vertelt je hoe vaak op een dag je je
smartphone checkt. (Android | iOS)

