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Bij een autowasbox in Lienden is
donderdagmorgen een granaat
uit de Tweede Wereldoorlog ge-
vonden. Het explosief is later op
de dag door de Explosieven oprui-
mingsdienst Defensie (EOD) on-
schadelijk gemaakt.
Volgens agent Sander Rijkes
kreeg de politie ’s ochtend een te-
lefoontje van de eigenaar van de
garage omdat hij iets vreemds
had gevonden. Om te voorko-
men dat iemand met het object
aan de haal ging, had hij het in

een servetje gerold en in een
doos in de garage gezet.
Eenmaal ter plaatse werd al snel
duidelijk dat het om een granaat
ging. Daarop is de EOD ingescha-
keld. Die heeft het explosief bij
de dijk onschadelijk gemaakt
door het op te blazen. Volgens
Rijkes werd de granaat in de
Tweede Wereldoorlog gebruikt
om vliegtuigen neer te halen.
Hoe de granaat in Lienden te-
recht is gekomen, is niet duide-
lijk.

De politie heeft gistermiddag drie
verdachten aangehouden na een
achtervolging in Nijmegen. Het
drietal bleek in het bezit te zijn
van inbrekerswerktuigen.
De drie hielden zich verdacht op
bij het Bastion Hotel aan de Neer-
bosscheweg in Nijmegen. Bij het
zien van agenten gingen ze er op
een scooter vandoor. Agenten
gingen te voet achter ze aan.
Even verderop eindigde de
vluchtpoging in een valpartij. Het
drietal werd aangehouden op de
Jacob van Campenstraat.

Daan Appels
Boven-Leeuwen

H
et Oude Luxor kan
niet op tegen het
mooie Opera House
in de Syrische hoofd-
stad Damascus.

Toch was het optreden van vluch-
teling en saxofonist Nader Issa
(43) tijdens de oudejaarsconferen-
ce van Claudia de Breij in Rotter-
dam een van de hoogtepunten in
zijn leven. „Het was heel spe-
ciaal. Ik hoop dat dit het begin is
van het terugkrijgen van mijn
oude leven.”

Sinds begin oktober trad Issa
op bij de cabaretvoorstellingen
van Claudia de Breij. De oude-
jaarsconference was de grote fina-
le. Een YouTubefilmpje waarin
de Syriër het nummer Mag ik dan
bij jou speelt, zorgde ervoor dat
hij weer even was wat hij zo
graag wil zijn: beroepsmuzikant.

Een jaar en drie maanden is Is-
sa in Nederland en dat is wen-
nen. Zijn ogen spuwen melancho-
lie. De vluchteling kijkt met een
frons voor zich uit als hij denkt
aan het leven voor de Syrische
oorlog. „Sweet, so sweet”, mom-
pelt hij.

Hij was een populaire saxofo-
nist in Damascus en verdiende
meer dan genoeg om rond te ko-
men met zijn gezin. Geregeld
trad hij op tv op. De vluchteling

speelde op bruiloften, grote eve-
nementen en gaf concerten. Met
weemoed denkt hij terug aan de
optredens in het Opera House.

De oorlog veranderde alles. In
april 2014 overleden twee kunst-
studenten na een mortieraanval
op de muziektempel. Het ge-
bouw kwam er vanaf met gebro-
ken ramen.

Gevlucht
„Ik was toen al gevlucht, maar ik
heb er geregeld opgetreden. Wat
een prachtige plek. Mijn land ken-
de niet zo veel goede saxofonis-

ten. Een stuk of acht. Ik was een
van hen. Het was muziek, mu-
ziek, muziek. Ik had een prachtig
leven.”
Van Damascus naar zijn nieuwe
woonplaats Boven-Leeuwen, het
is nogal een overgang. Een groot
deel van de 2.100 inwoners van
het dorp in Maas en Waal leeft
mee met de Syriër. In Bo-
ven-Leeuwen is er volgens hem
‘geen grote’ music scene. Dat
maakt netwerken moeilijker.

De Breij maakte tijdens de
oudejaarsconference, die live
werd uitgezonden op tv en waar

LIENDEN

Achtervolging
eindigt in valpartij

Bij wasboxen gevonden
WOII-granaat opgeblazen

Om een nieuw debacle met de
muntenverkoop tijdens de Kuuk-
se Elfkroegetocht, op carnavals-
dinsdag in het centrum van
Cuijk, te voorkomen, komen er
dit jaar naast onbemande kas-
sa’s ook bemande kassa’s.

Dennis Greijn
Cuijk

De organisatie van het evenement
verwacht zo bij eventuele nieuwe
calamiteiten met geautomatiseer-
de kassa’s de verkoop van drank-
munten toch in goede banen te
kunnen leiden.

Bij de hoofdentree aan het
Louis Jansenplein komen eind fe-
bruari naast drie onbemande kas-
sa’s ook drie kassa’s waaraan mun-
ten gekocht kunnen worden bij
medewerkers. Samen zijn deze
kassa’s goed voor 24 loketten.

Vorig jaar stonden hier vier on-
bemande kassa-units. Via dit
plein bij het gemeentehuis, op
een paar honderd meter van het
treinstation, trekken verreweg de
meeste carnavalsvierders het cen-
trum in: zo’n 14.000.

Wachtrijen
Vorig jaar, tijdens de verregende
31ste editie van de rolschaatswed-
strijd met entertainment op tal
van podia, gaven de onbemande
muntenautomaten (waar met pin
en contant geld munten gekocht
konden worden) ineens bijna alle-
maal tegelijk de geest. De organisa-
tie werkte voor het eerst met on-
bemande kassa’s, juist om lange
wachtrijen te voorkomen. Enkele
kassa’s slikten biljetten in zonder
consumptiemunten uit te keren,
terwijl andere minder munten uit-
spuugden dan besteld. Ook pinbe-
talingen liepen die dag in het hon-
derd. Het Duivense kassabedrijf
Euro Events, leverancier van de
muntenautomaten, weet de storin-
gen in zijn apparatuur aan het
kletsnatte weer die dag.

Dertien carnavalsvierders, die

konden aantonen dat ze bena-
deeld waren door de haperende
automaten, kregen geld terug. Het
hoogst uitgekeerde bedrag was 80
euro. Bij de organisatie waren
ruim 100 klachten binnengeko-
men. Voorzitter Wout Mulders
van de Elfkroegetocht: „Natuurlijk
is er bij ons als organisatie twijfel
geweest of we weer met Euro
Events zaken moeten doen. Maar
in samenspraak met de kasteleins
van Cuijk hebben we besloten dat
wel te doen. Dit bedrijf heeft juist
veel ervaring en werkt al jaren op
tal van grote festivals. En dat gaat
goed.”

Extra voorzorgsmaatregelen
moeten eventuele nieuwe proble-
men in de kiem smoren. Zo heeft
elke kroeg straks een back-up
voor muntenverkoop. „Elke kroeg
heeft 3.000 munten op voorraad”,
zegt Mulders.

Verder komen er stewards op al-
le locaties waar munten verkocht
worden. Euro Events zelf heeft
dinsdag 28 februari drie monteurs
in Cuijk rondlopen die bij storin-
gen direct kunnen ingrijpen. Vo-
rig jaar liep er maar één monteur
rond op de dag van de Elfkroege-
tocht in Cuijk. 112 NIEUWS▼

Nader Issa hoopt dat oudejaarsconference

3.000

Vluchteling van

! Lange wachtrijen bij de muntenautomaten tijdens de vorige editie
van de Elfkroegetocht. FOTO ED VAN ALEM

■ Extra voorzorgsmaatregelen
moeten problemen dit jaar in de
kiem smoren. Kroegen hebben
straks een back-up voor munten-
verkoop. Elk café heeft 3.000
munten op voorraad.

Hij was in
Syrië een
bekende
saxofonist.
Sinds Claudia de
Breij is Nader
Issa dat ook in
Nederland. Maar
het voelt nog
heel anders.Bemande kassa

tegen chaos bij
kroegentocht
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ENSPIJK Een door de sneeuw geschaarde vrachtwagen blok-
keerde gisterochtend rond 01.50 uur drie rijstroken op de A2
bij Enspijk. Er raakte niemand gewond bij het eenzijdige onge-
luk. Door de botsing is er diesel gelekt. FOTO BART MEESTERS

OSS

@REDACTIE▼

GESCHAARD▼

miljoenen mensen naar keken,
flink wat woorden voor hem vrij.
Nu hoopt Issa dat het optreden
Nederlandse deuren voor hem zal
openen.

De voortekenen zijn gunstig:
het kan met de saxofoon te maken
hebben die hij vast heeft als hij
wordt gefotografeerd buiten het
gebouw van De Gelderlander, maar
door twee personen wordt hij di-
rect herkend als ‘de vluchteling
van Claudia de Breij’. Issa: „Mu-
ziek is alles voor me. Ik heb het
afgelopen jaar mijn best gedaan
een netwerk op te bouwen, maar

dat is niet makkelijk.”
Zijn gedachten zijn nog vaak in

zijn geboortestad. „Het belangrijk-
ste voor de mensen is nu om hun
familie te vinden, te eten en een
plek te vinden om te slapen. Er is
een groep mensen die ook muziek
nodig heeft: kinderen. Hele fami-
lies komen samen in scholen, om-
dat dat de enige plekken zijn waar
ze kunnen slapen. Veel muzikan-
tenvrienden van mij leren kinde-
ren nu instrumenten te bespelen.
Dat leidt af van de oorlog en
maakt de situatie iets draaglijker
voor ze.”

De 27-jarige Ossenaar, die door de
rechtbank werd vrijgesproken van
betrokkenheid bij de overval op de
Filmclub in Oss in 2013, heeft zijn
halfbroer wel degelijk geholpen. Dat
stelde het Openbaar Ministerie gis-
termiddag bij de rechtbank in Den
Bosch. Het OM eiste een celstraf
van anderhalf jaar, waarvan 14
maanden voorwaardelijk. Dat is la-
ger dan de eis in 2014. De Ossenaar
heeft in de afgelopen twee jaar zijn
leven gebeterd, het contact met zijn
broers verbroken en een baan ge-
vonden, aldus het OM.

‘Man hielp halfbroer
bij overval Filmclub’

Eritreeërs 1

Eritreeërs Lent: opvang faalt.
Opvang Eritreeërs: ‘We creë-
ren een achterstandswijk’. Als
je alleen de koppen leest in De
Gelderlander passen deze per-
fect bij een negatieve beeldvor-
ming rond opvang van vluchte-
lingen.
Sinds een jaar hebben mijn
man en ik een vrij intensieve
band met twee Eritrese jonge-
ren. Zij eten bij ons en we pra-
ten veel. Wij hebben in deze
gesprekken veel aanwijzingen
dat de jongeren ook met ande-
re Nederlanders goede contac-
ten hebben. Zo weet ik dat er
veel meer jongeren zijn die bij
gastgezinnen eten en dus
zeker wel in contact komen
met mensen buiten De Grift-
dijk.
Dat deze jongeren veel proble-
men hebben, zal niemand ont-
kennen. Je land en familie ach-
terlaten en overleven zou voor
een ieder van ons traumatise-
rend werken. Maar heeft daar-
mee de opvang gefaald? Is daar-
mee een achterstandswijk ge-
creëerd? Of zou het zo kunnen
zijn dat er veel mensen hard
werken om iets goeds te creë-
ren waarbij fouten gemaakt
worden, signalen gemist wor-
den, jongeren onvoldoende
‘groeien’?
Is het wellicht een idee om
juist in deze tijd van maat-
schappelijke onrust de nadruk
te leggen op wat verbindt en
heelt? Mogelijk kunnen we
vanuit degelijke onderzoeksre-
sultaten zoeken naar mogelijk-
heden om met en voor deze
jongens hun kracht te vergro-
ten. Hiervoor is nuance het
sleutelwoord. Dit laatste heb
ik erg gemist in de berichtge-
ving.

Annemieke Zents,
Nijmegen

Eritreeërs 2
Met verbazing en verbijstering
hebben we de artikelen over
de Eritrese bewoners van de
Griftdijk (Lent) in uw krant
van afgelopen zaterdag gele-
zen.
Wij zijn nu een jaar coach ves-
tiging van elf Eritrese jonge-

mannen in de leeftijd van 19
tot 23 jaar. Wij doen het als
vrijwilliger vanuit Vluchtelin-
genWerk en hebben met de
jongemannen een- of twee-
maal per week contact. We her-
kennen het beeld niet dat u
schetst van de Eritrese man-
nen.
In het begin hadden ze veel
hulp nodig. Nu weten ze de
weg in Nijmegen, reizen met
het openbaar vervoer, regelen
hun bankzaken en doen hun
huishouden op een manier die
bij hun leeftijd past. Met tien
van de elf jongemannen
kunnen we een normaal ge-
sprek voeren in het Neder-
lands.
Natuurlijk maken wij ons ook
zorgen over hun psychisch
welbevinden. Het zal nog moe-
ten blijken hoe de verschrikke-
lijke dingen die zij meemaak-
ten in hun levens doorwerken.
Het wonen op de Griftdijk
met 95 landgenoten heeft
twee kanten. Ze hebben veel
steun aan en plezier van el-
kaar.
Het is inderdaad een nadeel
dat ze in hun thuissituatie niet
uitgedaagd worden om Neder-
lands te spreken. Maar er is vol-
doende aanbod om dat wel te
doen. Ze gaan naar school,
gaan naar de taalcoach, bezoe-
ken een gastgezin, sporten,
zoeken Nederlandse jongeren
op en een enkeling doet vrij-
willigerswerk.
Wij hebben direct contact met
elf jongemannen; vijf drinken
geen of nauwelijks alcohol,
drie matig, twee misschien
wel eens wat te veel en over
één jongeman maken wij ons
zorgen. Vergelijk dit eens met
de Nederlandse jongeren tus-
sen de 21 en 23 jaar.
Kun je na een jaar in Lent al
constateren dat de opvang
faalt en de inburgering stroef
verloopt? Nee, dat kan en dat
mag niet.
Wij zijn er trots op dat we in
een stad wonen waarin het
gemeentebestuur, allerlei in-
stanties en bewoners zich posi-
tief opstellen ten opzichte van
de vluchtelingen en asielzoe-
kers.

Jacqueline Rademaker
Hennie Kemps,

Nijmegen

in Nederland voor hem deuren opent

Claudia de Breij

! Nader Issa: „Er is in Syrië
een groep mensen die mu-
ziek nodig heeft: kinderen.”
FOTO BERT BEELEN

Het was muziek,
muziek, muziek. Ik
had een prachtig
leven

--- Nader Issa

PROGRAMMA & TICKETS VIA CINEMEC.NL

THRILLER | NU TE ZIEN

FILM

THRILLER | NU TE ZIENOORLOG | NU TE ZIEN

Patriots Day
Gebasseerd op de bomaanslag 

tijdens de marathon van Boston. 
Met Mark Wahlberg.

The Girl on the Train 
Met Emily Blunt

Brimstone 
Geprezen regisseur Martin  

Koolhoven (Oorlogswinter) brengt 
een duistere western-thriller.

Allied 
Een indrukwekkend  

oorlogsdrama met Brad Pitt en 
Marion Cotillard.

PROGRAMMA DO 12 JANUARI T/M WO 18 JANUARI
FILM

BELEEF HET GROOTS  
IN DE BESTE BIOSCOOP VAN NIJMEGEN

FILM


