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Van de grootste supermarkt tot je 

plaatselijke bloemenwinkel - je kunt de 

kaart toevoegen aan Stocard. Het 

organiseren van je kaarten was nog nooit 

zo eenvoudig. 
 

 

 

De TijdschriftenBieb is een tijdelijke 

gratis app voor iedereen die lid is van de 

Bibliotheek. Met deze app kun je 

kennismaken met e-tijdschriften van de 

Bibliotheek. Je kunt kiezen uit zestien 

bladen met edities vanaf begin 2020, met 

uiteenlopende onderwerpen als reizen, 

mode, politiek, kunst en psychologie. 

 

Identificeer meteen planten, nauwkeurig, 

snel en met veel inhoud! Met Picture this 

Geniet naast omschrijving en 

plantverzorgingstips ook van prachtige 

plantenfoto’s van over de hele wereld. 

 

 

 Mensen die niet goed kunnen horen en/of 

spreken, kunnen via de 112NL app de 

meldkamer bereiken. De app is ook 

geschikt voor mensen die de Nederlandse 

of Engelse taal niet beheersen 

 

 Een handige app voor wijnliefhebbers is 

Vivino. Fotografeer een wijnetiket binnen 

de app en u krijgt allerlei informatie over 

de wijn. 

 

 

 

 

 

 

Het grootste overzicht van folders en 

aanbiedingen van jouw favoriete winkels en 

merken.   Reclamefolder app  

 

  



 

  

Het Google Arts & Culture Project is een 

online compilatie van hoge-

resolutieafbeeldingen van kunstwerken uit 

musea over de hele wereld. Tevens zijn er 

virtuele rondleidingen mogelijk, die op 

dezelfde manier werken als Google Street 

View. 

 Met de PostNL-app houdt u overzicht op 

de post en de pakjes die onderweg zijn 

naar u. Koop een postzegel of 

verzendlabel om een brief of pakket te 

versturen. En zoek naar het 

dichtstbijzijnde pakketpunt. 

 

 

Ommetje helpt gebruikers om van 

wandelen een leuke, dagelijkse gewoonte 

te maken. Een dagelijks ommetje van 

minimaal 20 minuten heeft al effect op je 

hersenfitheid. Wandel alleen of samen met 

vrienden, familie en collega’s. Verdien XP, 

medailles, badges en spaar de 

hersenweetjes van hoogleraar 

neuropsycholoog Erik Scherder. 

 Mondly app 

Leer Engels, Spaans, Frans, Duits, 

Portugees, Italiaans, Russisch, Amerikaans-

Engels, Noors, Deens, Zweeds, Koreaans, 

Japans, Chinees, Arabisch, Nederlands, 

Thai, Grieks, Roemeens, Vietnamees, 

Indonesisch, Hindi, Hebreeuws, Pools, 

Bulgaars, Oekraïens, Tsjechisch, Kroatisch, 

Fins, Perzisch (Farsi), Hongaars, Afrikaans 

en Turks GRATIS. 

 

 

 

 


