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Play Osmo 
Educatieve interactieve iPad puzzel game voor kinderen
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De OSMO is een combinatie van software op een iPad dat via een opzetstukje met een
spiegel de interactie met fysieke objecten tot een spel maakt. Prachtige games voor kinderen
(en volwassen) zorgen voor uren speel plezier zonder dat je kind verdwijnt in een eigen
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wereldje waar je haar moeilijk weer uit trekt. Met de Osmo ga je juist met elkaar spelen en is
het samenwerken centraal in de games. Er zijn 4 games: Tangram, Masterpiece, Newton en
Words. Mijn grote favoriet is Newton waar je lijntjes trekt op papier om vallende objecten op
het iPad scherm te beïnvloeden. Leuk voor kinderen maar ook vooral voor jezelf.

playosmo.com

Spencer
Alles wat je zoekt, thuisbezorgd, of weggebracht. Binnen een uur. 
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Deze dienst is nog in beta en dus voorlopig alleen nog binnen de ring van Amsterdam
beschikbaar - maar zeker wel het vermelden waard. Het werkt als volgt: je vult een kort
formulier in wat je nodig hebt, waar het te koop is en waar je het wilt hebben. Binnen 60
minuten dan. Bij mijn test om een gebroken stuk gereedschap te vervangen liet ik Spencer bij
een ijzerwarenwinkel in het centrum iets ophalen om het bij iFabrica in Noord af te droppen.
Binnen 10 minuten zat er iemand op de fiets en binnen 45 minuten was het geregeld. Op
kantoor kreeg ik de factuur per email heb het via iDeal betaald terwijl Spencer nog onderweg
was. Onderweg werd ik netjes op de hoogte gehouden van de vooruitgang op een kaartje en
kreeg zelfs een foto van het item in de winkel.

Als je net even te druk bent of geen zin hebt om te fietsen is dit een grote aanrader.

hellospencer.co

What 3 words
Ambitieuze kaarten app die een nieuwe systeem voor geo locaties en adressen wil invoeren.
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Deze dienst is ontstaan uit onvrede met het bestaande wereldwijde adressen systeem, die
volgens de makers inconsistent, en inefficient is, of zelfs helemaal ontbreekt. Voor veel
toepassing is het erg moeilijk om makkelijk locaties aan te duiden. Dus heeft het team achter
what3words bedacht dat je elke stukje aarde tot op elke vierkant 3mx3m moet kunnen
aanduiden met slechts 3 woorden. Het Rijksmuseum is bijvoorbeeld: faced.trim.sweated, het
monument op de Dam: dwelled.relate.bouncing. Mijn kantoor adres wordt
clocks.pylons.journals - althans mijn buro, die van mijn collega is dan
weer: landings.kings.release.

Kortom een grappige en in sommige gevallen nuttige manier om locaties aan te duiden.
Echter door beperkte sharing mogelijkheden vanuit de iOS of Android app is het nog niet gelijk
bruikbaar voor de consument. Tevens moet nog maar blijken of de wereld wel zin heeft om het
adres systeem aan te passen. Toch lijkt het erop dat er wel vooruitgang biedt in afgelegen
gebieden waar inderdaad nog grote gebieden helemaal geen adres hebben. Of het gaat
winnen van de simpele maar niet door mensen te lezen GPS coördinaten zal de toekomst uit
moeten wijzen.

what3words.com
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