
Hoi,

GELUKKIG NIEUWJAAR voor iedereen!!! Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne 
vakantie hebben gehad. Ik wel in ieder geval! 
 Kerst was gezellig en Oud & Nieuw ook. Lekker met de familie een leuk feestje 
gevierd.

Ik ben ook nog, samen met ons gezin, een paar dagen op vakantie geweest. Ergens 
in het noorden van het land in een mooi vakantiehuisje aan het water. 
Weet je wat ik dan altijd weer knap en eigenlijk ook een beetje gek vind? Dat ik op 
mijn telefoon en tablet meteen andere zoekresultaten en advertenties krijg… Dat 
apparaat weet dus gewoon waar ik ben. Op mijn Insta kreeg ik ook meteen andere 
reclames van bedrijven daar in de buurt. Zeker toen ik een foto gepost had met mijn 
locatie erbij. 

Toen ik het er met mijn ouders over had waar we zouden gaan eten, gaf de telefoon 
van mijn moeder eigenlijk al het antwoord… Terwijl we er alleen maar over 
gesproken hadden, kreeg mijn moeder daarna alleen nog maar reclames van 
restaurants. Siri luistert dus gewoon mee! Hoort die dan alles wat wij zeggen de hele 
dag? Blijkbaar wel. Dat vond mijn moeder wel een beetje een eng idee, dus die is 
even op onderzoek uit gegaan. Blijkt dat je dat heel makkelijk aan kunt passen… 
Gewoon bij de instellingen. Je kunt Siri dan nog wel gebruiken, maar dan moet je 
deze eerst activeren. Dan reageert Siri dus niet meer op “Hey Siri!” en luistert je 
telefoon ook niet meer de hele dag mee.

Beter! Apple hoeft toch niet te weten waar wij het steeds over hebben?! Ik ben wel 
benieuwd hoe dat zit met andere apps en zo. Zouden die ons ook de hele dag 
volgen? Ik wil daar zelf controle over hebben! Daar ga ik eens mee aan de slag. Een 
goed begin van het nieuwe jaar!

Groetjes,
Melle.

Een goed begin


