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Arnhemse jongeren acteren in
documentaire op Nederland 2
Arnhemse jongeren spelen
een VMBO-klas in televisieserie Hoefnagels, geregisseerd door Marco van Es
en Rian van den Boom. Een
provocerende docent die zijn
leerlingen een spiegel wil
voorhouden. Hilarisch, herkenbaar maar ook komisch
met soms bijna een traan.

u Door Herman Spinhof
U Arnhem
“Het lukt gewoon niet. Het lukt
niet.” Zo praat Abigail zichzelf
in de put in de eerste aflevering
van de zesdelige serie Hoefnagels die afgelopen zondag werd
uitgezonden op Nederland 2.
Alle complimenten waarmee
docent Peter Hoefnagels haar
uit de put probeert te halen
komen niet bij haar aan. “Nee,
ik kan niks”, repliceert Abigail
steeds.
Dan draait Hoefnagels het roer
om en zegt plotseling: “Je kan
ook niks. We hebben het in het
lerarenoverleg over jou gehad.
De VMBO is te hoog gegrepen
voor je. Je kan beter thuis op de
bank gaan zitten.”
Vervolgens zoekt Hoefnagels
een geschikte zitbank uit op
websites van zijn computer. Dat
gaat Abigail te ver. “Ik kan wel
wat, hoor. Zo erg is het niet!”
Zomaar een scène uit de serie
Hoefnagels.
“Het is een manier van lesgegeven. Provocatief. Leerlingen

uitdagen. Niet altijd met ze mee
gaan, maar ze een spiegel voor
houden”, vertelt dramaturg en
hoofdrolspeler Marco van Es.
We zitten een dag na de première van de serie bij hem aan
de keukentafel met zijn partner
en medebedenker Rian van den
Boom. “Ik zit nog even bij te komen van gisteren. Het was een
warme maar ook inspannende
dag.”
De cast van de serie wordt gevormd door Arnhemse jongeren. Grotendeels afkomstig
van de Theatergroep Cactus
uit Klarendal aangevuld met

‘Stel ik ben
homo, zou je dan
nog les van me
willen hebben?’
VMBO-leerlingen. Van Es:
“Alle scènes die we spelen zijn
geïmproviseerd. De nadruk ligt
niet op het spel maar op authenticiteit. Ik begin met bijvoorbeeld zelfstandige naamwoorden op het bord te schrijven en
vraag: ‘wie weet nog een zelfstandig naamwoord’. Of ik kom
met een poster met een foto van
mezelf erop met de tekst: ‘Stel
ik ben homo, zou je dan nog les
van me willen hebben?’” Bij die
scène schiet de hele klas in de
lach.
Een manier om een discussie uit
te lokken, die echter niet door
het hele lerarenkorps op prijs

Houd uw kitvoegen mooi
Deze week aandacht voor een vaak vergeten
onderdeel van uw woning: De kitvoegen in keuken,
badkamer en toilet die zorgen voor een waterdichte
aansluiting op de wanden en vloeren. Een goed
bedrijf gebruikt hiervoor schimmelwerende kit. Dat
wil echter niet zeggen dat de voegen na verloop van
tijd geen schimmelsporen kunnen vertonen. Het is
daarom belangrijk dat u de kitvoegen goed droog
maakt, als ze na het bereiden van eten, handen
wassen of douchen nat zijn geworden. Mocht u de
kitvoegen willen schoonmaken, gebruik hiervoor
dan gewoon schoon water of neutraal zeepsop.
Geen geel of citroenzuurhoudend zeepsop. Net als
de bekende ‘anti kalk’ producten, tasten ze behalve
de cementvoeg of uw graniet of marmer, ook de
kit aan. Hierdoor ontstaan gaatjes in de kit waar
vervolgens zeep- of etensresten in kunnen komen,
wat schimmelvorming tot gevolg heeft. Voor meer
informatie over kitvoegen zie www.bruggink-bv.nl.
Wilt u elke maand nuttige tips ontvangen en
bovendien elk kwartaal nog kans maken op een
dinerbon van € 75,-? Abonneer u dan gratis op onze
nieuwsbrief op www.bruggink.bv.nl.
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Zondag 28 augustus houdt
RETO weer de Airborne
Fietstoertocht. De tocht gaat
over afstanden van 25, 40,
80 en 150 km. Deelnemers
van de 25 en 40 km kunnen starten tussen 10.00 en
12.30 uur vanaf Sportpark
Hartenstein, J.J. Talsmalaan
in Oosterbeek en Wilhelmina Sportpark in Heelsum
(kantine CHRC). De 80 en
150 km deelnemers starten
tussen 7.30 uur en 9.30 uur
vanaf Sportpark Hartenstein, J.J. Talsmalaan in Oosterbeek. Contactpersoon is
André Martens, te bereiken
op E-mail pinaforza@gmail.
com of telefoonnummer 026
333 5414 (tussen 18.00 en
20.00 uur).

Arnhem

Arnhemse jongeren spelen een VMBO-klas in televisie-serie Hoefnagels, geregisseerd door
Marco van Es en Rian van den Boom.
FOTO MARION KEIJZER
wordt gesteld. Het zijn aspecten
die allemaal aan de orde komen
in de serie: pesten, schoolverlaters, seks en relaties, mobieltjes
in de klas.
Anderhalf jaar zijn Rian van den
Boom (documentairemaakster
en cameravrouw) en Marco van
Es er mee bezig geweest voordat
de serie echt gedraaid kon worden. De beroemde Engelse filmmaker Ken Loach is hun grote
voorbeeld. Sociaal betrokken,
aantrekkelijk drama. Daarin
zijn ze goeddeels geslaagd.

Hoefnagels is op zondag te zien op Nederland 2
Nog vijf zondagen rond kers, Rian van den Boom
18.40 uur is de serie Hoefna- en Marco van Es, is meer
gels te zien op Nederland 2
te lezen over Hoefnagels en
(NTR, ook via uitzen- andere producties van het
ding gemist: www.uitzen- Arnhemse duo www.zwaandinggemist.nl /af leverin- producties.nl.
gen/1281485). De eerste
aflevering trok 135.000 kijVoor info over de cast
kijk op de website: www.
kers.
Op de website van de ma- theatergroepcactus.nl
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Zaterdag 8 september begint
de nieuwe Start to Run bij
De Loper in Arnhem. Het
Start to Run programma
wordt aangeboden in samenwerking met Atletiekunie. Gedurende 6 weken
leert iedereen lekker lopen
en na die zes weken kun je al
zo’n drie kilometer aan één
stuk lopen. U bent welkom
in Arnhem Schuytgraaf of
op locatie Arnhem Cranevelt. Meelopen? Schrijf nu
in op www.starttorun.nl
of bel voor meer info Henk
Bruggeman (06 41 818 592).
Kosten: 40 euro incl. hardloopshirt, Starttorun Run
magazine en nog veel meer.

ADVERTORIAL

Diverse modellen
uit voorraad leverbaar

Guard zoekt mannen en vrouwen met
initiatief voor de beveiliging

Vanaf € 1595,-

Het succes van Guard Academy is de unieke combinatie van theorie en praktijk.
grafmonumenten • urnmonumenten

Speklé - Zuiderparallelweg 35 - Velp
T (026) 362 04 96 - www.cuperusnatuursteen.nl

EIGEN IMPORT, HET BEST IN PRIJS!
China blue 80-80, 3 cm dik 19,95 m
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Openingstijden:
Ma-Vr
7.00-21.00 uur
Zaterdag 8.00-17.00 uur
ZONDAG KIJKDAG

Arnhem

Lekker leren
lopen!

GROOTHANDEL - EIGEN IMPORT - NATUURSTEEN - SIERBESTRATING

IJsseldijk 26
6931 AB Westervoort
Telefoon 026 - 311 69 08
Mobiel
06 - 212 21 368

Airborne
Fietstoertocht

Natuursteen black
Div. partijen Abbystone
Oud Hollands muurblok
Marmer

40-40-3

Geel Hardsteen
Keramische tegels
Marmer
Kleur echte tegel
Geimpregneerd scherm
Zwart scherm
Hard houten scherm
Hard houten palen

20-30-3

20-30-6

antraciet

40-20-8

60-60-3
geel/grijs geaderd

54,- voor
15,00 m2 15-20-5

19 soorten 60-60-2 vanaf
grijs geaderd 50-50
zwart, 60-60-6
180-180
180-180
90-180
3 meter

15,00 m2
9,00 m2
per stuk 0,99
25,00 m2
25,00 m2
37,95 m2
25,00 m
18,95 m
nu 45,00
nu 85,00
nu 29,00
per stuk 20,00

www.reijmer-sierbestrating.nl
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Guard Academy houdt op zaterdag 8 september speciale advies- en selectiedagen voor de
opleiding beveiliger op haar locaties te Deventer, Nijmegen, Amsterdam en Dordrecht. Diegene die de opleiding met succes afronden zijn
kort daarna vrijwel zeker van een baan in de
beveiliging.
Beveiligingsbedrijven vragen nog steeds goed
opgeleid personeel. Dit komt o.a. door de steeds
strenger wordende veiligheidseisen. Niet alleen
bij luchthavens maar ook bij scholen, ziekenhuizen, banken, overheidsgebouwen, industrieterreinen, evenementen etc. Bovendien neemt nog
steeds de criminaliteit in omvang toe.
Guard heeft in de loop der jaren honderden beveiligers opgeleid. De opleiding is intensief en
duurt een half jaar. Bijna alle toegelaten cursisten
slagen en vinden zeer snel werk in de beveiliging.
Nog steeds wordt bij beveiligers gedacht aan
grote sterke mannen. Niets is minder waar. Ook
aan vrouwen in de beveiliging is er steeds meer
behoefte. We moeten hier bij denken aan werkzaamheden zoals telefoniste/receptioniste, conciërge functies op scholen, baliewerkzaamheden
in overheidsgebouwen maar ook front- en backstage activiteiten bij vele soorten evenementen.
Om te mogen werken in de beveiliging is een
MBO niveau 2 diploma vereist. Dat geslaagden
van de Guard opleiding met dat diploma snel
een baan vinden komt doordat de opleiding tot
de meest complete en beste in Nederland mag
worden gerekend. Guard biedt dan ook vele
extra´s zoals BHV, zelfverdediging, Engels, Nederlands, AED, parkeerregelaar etc.
Uniek is dat Guard de theorie opleiding combi-

neert met een zeer gevarieerd praktijkgedeelte.
Zo kunnen cursisten brede werkervaring opdoen en in de volle breedte kennis maken met
het vakgebied. Ook kan de stage worden ingericht rondom de persoonlijke situatie van de
stagiair en kan er op veel momenten in de week
stage worden gelopen. Ook in de weekenden.
Een stage bijna op maat dus en aangepast aan
de persoonlijke situatie.
Guard kent eigenlijk geen uitvallers. Dit komt
door de uitgebreide selectie vooraf. Zo wil de
opleiding teleurstellingen voorkomen bij de
cursist. Guard screent dan ook altijd vooraf.
Studeren kost helaas geld. Veel mensen die
graag bij Guard de opleiding willen volgen hebben dat geld bij de start van de opleiding niet.
Helaas is ook de overheid sinds enige tijd niet
meer bereid om scholing te vergoeden. Guard
merkt dan ook dat veel mensen niet meer willen en kunnen wachten op een bijdrage vanuit
bijvoorbeeld het UWV of de Gemeente. Ze tonen zelf initiatief. Investeren zelf en nemen zo
hun eigen toekomst in handen. Een toekomst
in de beveiliging die werkt en loont.
Een belangrijke reden voor Guard om te starten
met een eigen studieﬁnancieringfonds waardoor voor iedereen met initiatief de opleiding
toegankelijk en betaalbaar blijft.
Voor inschrijving aan de opleiding is deelname
aan de advies- en selectiedag verplicht. Verder
mag een cursist geen strafblad hebben.
Voor meer informatie en inschrijving voor
de advies- en selectiedag ga naar
www.guardgroup.nl

