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Tien handige vakantie(app)tips
Bert van Dijk

In dit artikel van HCC!apple maak je kennis met enkele handige
vakantieapps voor je iPhone en iPad. Omdat de meeste apps ook
beschikbaar zijn voor Android, is dit artikel ook interessant voor

eigenaren van een Androidtoestel

Wordt maps.me ook jouw
favoriete vakantie app?

Voor het fietsen en Wandelen en om off‐
line uitgebreid te zoeken adviseren we
je om ook eens te kijken naar de gratis
app maps.me. Waar je ook ter wereld
heen gaat, met de gratis app maps.me
zul je niet meer verdwalen. Je moet
dan wel eerst de gratis kaarten kaarten
downloaden natuurlijk.

Waarom steeds meer vakantiegangers
deze app zo waarderen kun je lezen in
onze blog via bit.ly/fietswandelapp

Gratis medisch advies op
vakantie

Vakantiedokter gratis app waarmee je
op je vakantie‐ bestemming via een
chat met een verpleegkundige medisch
advies kunt krijgen en foto’s kunt voor‐

leggen. Gratis service van Zilveren
Kruis. Ook als je een andere ziektekos‐
tenverzekering hebt, mag je deze app
gebruiken.

Met bordspellen op iPad
minder bagage

’s Avonds of als het slecht weer is het
gezellig om met elkaar een leuk bord‐
spel te spelen op de iPad. Zo hoef je op
vakantie geen grote dozen mee te sle‐
pen. Een mooie verzameling van 24
bordspellen voor jonge gezinnen en wat
meer gevorderde spelers kun je op onze
facebookpagina bekijken via:
bit.ly/24bordspellen.

TIP: Via het hcc!apple icoon zie je
meer tips en kun je bovenaan de
Facebookpagina van HCC!apple liken
om (vaker) Apple‐berichten te zien bij
je Facebook‐berichten.

Gratis lezen in je vakantie

Als je graag leest in de vakantie biedt
de vakantiebieb‐app in juli en augustus
60 gratis ebooks. De ebooks voor kinde‐
ren zijn er al vanaf 1 juni.

Gratis 1 maand tijdschriften lezen
Met de Bliyoo‐app van Bruna kun je in
een gratis kennismakingsmaand heel
veel tijdschriften gratis lezen zoals
iCreate, Consumentgidsen, Kampeer‐
en Caravankampioen, etc.). Hoe je ook
veel oudere nummers kunt lezen ver‐
klappen we via bit.ly/gratislezen.

Gemakkelijk offline films
kijken

Sinds kort kun je heel eenvoudig direct
in de Netflix‐app films en series vooraf
downloaden om ze later overal zonder
internetverbinding op je smartphone of
tablet te bekijken. Handig voor in het
vliegtuig en overal waar je internetver‐
binding langzaam en of heel duur is. En
het leuke is, dat als je nog niet eerder
gebruik hebt gemaakt van hun gratis
proefmaand, je in je vakantie zo mooi
kunt genieten van de films en series die
je voor je vertrek hebt gedownload.

Ruimte voor al je vakantie‐
foto’s + Foto’s delen

De gratis Google Foto’s‐app is een zeer
goede oplossing om voor je op vakantie
gaat meer ruimte vrij te maken op je
iPhone en of iPad. Uniek is dat je met
Google Foto’s al je foto’s (tot 16 MP) en
filmpjes (tot 15 min. per filmpje)
onbeperkt gratis online mag opslaan.
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Ook is de app handig om tijdens je
vakantie samen met je medevakantie‐
gangers de beste vakantiefoto’s te ver‐
zamelen en ze met elkaar en de thuis‐
blijvers te delen. Achteraf kun je ook
gemakkelijk nagenieten van je vakantie
omdat Google Foto’s herkent wat er op
je foto’s staat en waar ze gemaakt zijn.

Zo bewaak je gratis je woning
tijdens je vakantie

Heb je nog een oude smartphone liggen
(iPhone 3G S of Android vanaf 4.2) die

je niet meer gebruikt, dan kun je die
met de gratis Manything Home security
camera‐app gebruiken als gratis came‐
rabewaking van een ruimte in je woning.

Omdat een nachtzichtstand op normale
smartphones ontbreekt, moet je voor
bruikbare beelden wel zorgen voor vol‐
doende licht. Dit kun je gemakkelijk
doen met een lamp die bij beweging
aangaat. Als er iets beweegt in de inge‐
stelde delen van het beeld krijg je een
bericht met een korte video‐opname. In
de viewermode kun je live meekijken
en via de talktab kun je zelfs praten
naar het toestel dat opneemt. In de
Chrome‐browser kun je de filmpjes op
elke computer bekijken. Ook als er een
duidelijk geluid klinkt, kun je een op‐
name laten maken. Je kunt de app
gratis met één camera‐app gebruiken.
Voor meerdere camera’s en het bewa‐
ren van opnames kun je voor een paar
euro een tijdelijk abonnement nemen.

Dit zijn de beste weer‐apps

WeatherPro is een weer app die je voor
€ 2,99 kunt kopen in de appstore. De
app biedt betrouwbare weerberichten
voor twee miljoen plaatsen over de he‐
le wereld en mooie duidelijke weers‐
verwachtingen voor de komende zeven
dagen in blokken van drie uur. Ideaal
om de activiteiten op je vakantie af te
stemmen op het weer. Klik rechtsboven
de grafiekknop maar eens aan en houd
je toestel op zijn zij om een mooie gra‐
fiek te zien van het temperatuurverloop
(zie afbeelding grafiek hieronder).

Ook kun je meerdere favoriete locaties
opslaan, zodat je ook gemakkelijk het
weer thuis in de gaten kunt houden of
kunt kijken of de weersverwachtingen
voor andere gebieden gunstiger zijn. De
beste gratis weer‐app is Yahoo Weer!

Al je vakantietrips bij elkaar

De Google Trips‐app is een mooie aan‐
vulling op Google Maps. Al je favorieten
plekjes uit Google Maps zie je ook in
Google Trips. Als je Gmail gebruikt weet
Google waar je op vakantie gaat/bent

geweest. (zie afbeelding)
Zo kun je de boekingsinformatie van je
reis gemakkelijk terugvinden.
De lokale gegevens kun je met het
schakelaartje onder de afbeelding
downloaden zodat je ook zonder in‐
ternet veel nuttige informatie kunt op‐
zoeken.

Deze tips zijn afkomstig uit de
vakantie‐app tiplijst voor leden
van HCC!apple.

Voor meer iPhone‐ en iPad‐tips en
gratis ebook zie:

apple.hcc.nl




