BEACHCLUB BLOOMINGDALE, BLOEMENDAAL
STACEY SEEDORF (44), entertainment-ondernemer
uit Rotterdam, belt met zijn iPhone en werkt op zijn
MacBook Pro.

OP DE HOGE BERG, TEXEL
ANGEL (“mijn leeftijd is mijn best bewaarde
geheim!”), kokkin bij Taveerne de 12 Balcken
in Den Burg, Texel, belt met haar iPhone,
terwijl ze op haar short longboard van de
‘berg’ afsuist.

Druk, druk, druk. Op deze stralende dag ‘verstopt’ Stacey Seedorf trainer/coach/speaker bij Stay-CMusic.Com - zich achter zijn MacBook. Hij bereidt zich voor op een meeting in de naastgelegen
Beachclub Vroeger, waar hij “een groot evenement op het gebied
van entertainment” begeleidt.

STRANDPAVILJOEN ZOOMERS, CASTRICUM AAN ZEE
FRANCIS PERRIER (42), kapster uit Purmerend, bekijkt
een app op haar iPhone.
Iedere zondag gaan Francis Perrier en haar Dennis (“al 16 jaar
verloofd!”) fietsen. Tijdens de pauzes komt haar iPhone meteen
tevoorschijn om op de app Sporttracker de afgelegde afstand en
tijden te bekijken. En of ze nog een berichtje heeft gemist onderweg. “Nooit tijdens het fietsen hoor, alleen in de pauzes.” Dennis
heeft zijn telefoon niet bij zich. “Waarom zou ik?”
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NATUURCAMPING DE KAEMPING, TEXEL
RINUS VAN DER GLIND (69), pensionado uit Bennekom,
wordt gebeld op zijn Nokia.

RESTAURANT DE WERF, DEN HELDER
AFRA (40), assistente polikliniek Gemini Ziekenhuis uit
Julianadorp, checkt berichten op haar Samsung.

Rinus van der Glind en zijn vrouw Ankie hebben alleen een mobieltje om bereikbaar te zijn voor hun kinderen en hun tien kleinkinderen. Zelf bellen ze er eigenlijk nooit mee. Op deze zonnige
Vaderdag wordt hij afwisselend gebeld door zijn zoons Jan Peter,
Eibert en Aart.

Borreltijd! Dit zijn de administratief medewerkers van de polikliniek van het Gemini Ziekenhuis. Op Secretaressedag hadden ze
afgesproken met z’n allen te gaan eten. Bij deze!
Een paar dames zijn nog samen in gesprek dus Afra reageert nog
gauw op een berichtje, voordat de rest arriveert.

Tekst & foto’s: Heleen Vink
ZEEDIJK, STRANDWEG, PETTEN
ROBIN EVERAARS (18), aankomend
student Psychologie uit Driebergen, heeft
een HTC 1X in zijn broekzak.
De examens zijn voorbij! Robin Everaars en zijn
klasgenoten genieten van deze eerste vrije en
zomerse dag van het jaar. Robin - de jongen op
de foto zónder mobiel - gebruikt zijn telefoon
eigenlijk alleen om af te spreken en om zakelijke
dingen te regelen. Liever spreekt hij zijn vrienden
‘in het echt’. Zijn vrienden zelf denken daar blijkbaar anders over.

IN EEN MOESTUIN OP TEXEL
MARTINA JIMMINK (41), winkelier
op Texel, heeft net een foto van een
plantje naar een vriendin gestuurd
en belt nu met haar iPhone.

agje:
a
r
v
n
e
e
“Even
dijs
a
r
t
i
d
f
o
weet jij
is?”
l
o
o
k
m
e
of blo

IN EEN ACHTERTUIN OP TEXEL
LISELOTTE (1 JAAR) krijgt een
telefoontje!
De jeugd van tegenwoordig draait
zijn/haar hand er niet meer voor om:
ik neem wel even op hoor! Fotograaf
Heleen Vink hoorde haar mobieltje
‘afgaan’ (rinkelen doen ze ook al niet
meer), maar kon haar roze iPhone niet
vinden. Liselotte had ‘m al die tijd in
haar handen (swipen kon ze ook al!)
en nam het telefoontje keurig aan.

STRANDPAVILJOEN ZEEPAARDJE, EGMOND AAN ZEE
MARTIJN VAN DER STRUIS (31), account-manager
uit Rotterdam, whatsappt op zijn iPhone

PAAL 17, TEXEL
NEL SCHUIL (64), pensionada uit Heemstede, en haar
(twee kleinkinderen op de) iPads.

Martijn van der Struis is vandaag gewoon aan het werk (“onderweg”), maar neemt - tussen de afspraken door - even een sun
break op het strand. Met zijn vrienden deelt hij een groep op
WhatsApp Messenger. Die gesprekslijntjes gaan de hele dag
door. “Nu heb ik even tijd om ze te checken”.

Met zijn viertjes zijn ze een weekend naar Texel: Nel met haar man
en de kleinzoons Mica (6) en Jesse (7). Ze wachten in het trendy
Paal 17 aan de bar tot een tafeltje vrijkomt. Helemaal niet erg,
want opa en oma hebben hun iPads mee!

OP DE TESOBOOT, RICHTING TEXEL
KOEN VAN DER SLIKKER (32), makelaar van Texel,
checkt werkmails op zijn Samsung Galaxy.
Hij is net terug van een cursus aan ‘de overkant’. En ja, dan mis
je dingen. Het is namelijk gewoon een werkdag vandaag. In alle
rust, op het zonnige bovendek van de veerboot terug naar Texel,
checkt Koen van der Slikker zijn e-mails van die dag. Den Helder
verdwijnt aan de horizon.

