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Het Groningse muziekge-
zelschap Yl ladi ,  waarvan
onder anderen zangeres
Jacque l ine  Re ise I  dee l
ui tnaakt staat voor drukke
rnaanden. Een serie concer-
ten in de rnaanden naart en
apri l  be6int met een
optreden op 27 uaart (aan-

vang 15 uur) in de kerk
van Garnwerd. Op 2 apri l
staat het t r io ln het J id-
dische theater aan de

OudeztJds Voorbur6ïíal 28-

30 in Areterdan. Een week
Iater,  9 apri l  orn 1.6 uur,
wordt de kerk ln Breede
aan6edaan. Het trlo
concerteert tenslotte op
16 aprl1 bi i  L lberaal
Joodse Geueente Ansterdan
ln Buitenveldert .

De concertenreeks staat
ln het tèten van het
J lddlsche en sephardlsche
I led, zoals dat ook te ho-
ren is op de platen die
Jacquel lne Re1se1 uaakte

(Songs ln Ylddlscb and La-
dino, net nln of neer
klassieke J lddische en
sPaan6-Joodse liederen en
Iíir Lebn Ejbik, voornalrp-
l iJk ghettol lederen.

Ruinte voor boeklngen ls
er overlgens Do8 steeds.
Y1 lad t  kan  v la
telef oonnurnner 050- 122100
worden gecontracteerd.

lzie +ror me*r iniarrrialit 'ie Lur*aÉhl
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'JOOD NOG ALTIJD EEN BELADEN WOORD'

Deze keer heb ik een be-
zoek 6ebracht aan Bran
Haas. Hl j  ls geboren ln
AIne Io ,  i s  38  Jaar  en
woont aI gerulue t tJd ln
Groningen. Ltonenteel be-
kleedt hi j  de funct le van
Chazzan in de synagoge te

In onze serie over rrens,en'
die zlch inzetten voar

joods leven in het noorden
spreekt Jozien [loefste
deze keer ret Groninger

Bram Haas, Over sjabbat en

"Ëosàere zaken I unches,

INTERVIEW

Groningen. Brarn Haas pro-
beert  zoveel nogel lJk te
leven volgens de Joodse tradi t le.

Tradlt  ie

"Ik noem niJzelf  niet  graa6 orthodox.
Het woord orthodox vlnd Ík een nogal
beladen woord. Llever geef lk de voorkeur
aan behoudende convent ioneel t radi t ioneel
Jood. Ik probeer de tradi t ies die ik van
huis ult heb neegekregen te continueren
en ook door te geventt

Bram Haas noet,  voor zlJn werk, veel
relzen naar blnnen- en buitenland, Dat
betekent dat hU sous toch concessies
noet doen, nrrar hlj vergeet daarblj zeker
n ie t  z iJn  pr inc Ípes .  H iJ  ver te l t  da t  h i j
vroeger als kind op sJabbat en Joodse
feestda6en niet naar school gin6. Betref-
fende sJabbat ls dat te6enwoordlg veel

eenvoudl6er geworden.
I{et z iJn werk stopt blJ

in ieder geval
vr iJdagsniddags op t i jd,
rekening houdende rnet het
ln6aan van de sJabbat.

"Op Joodse feestdagen en
op sJabbat wordt er niet
gewerkt.  Daar wi jk ik
absoluut niet vanaf"

SJabbat brengt hU en zlJn 6ezln 1n
aI le rust door.  -s ldorgens wandelt  hiJ
naar sJoel.  Als hlJ in de niddag thuis
kont wordt er gezanenlijk gegetea. Er
worden spel letJes gedaan net de kinderen,
verhalen verteld en l ledJes Eezongen.

"Zaterdagavond beglnnen de gewone weke-
1 ljkse beslonneringen r{eer"

Spnje

Er wordt we1 eens gezegd dat het
problenen net zÍch neebrengt on Joods te
1even.

Bram: "Het ziJn vaak anderen d1e het
als een probleen zlen, l {ensen vragen niJ
wel eens waar 1k vandaan kom. Ult SpanJe?

verïolq pasirra 4

Heeft Poerien eigen nits-
wot?

Een specif ieke ni tswe
van Poerin 1s de lezlng
van de lt{e6111ah (de RoI
van Esther).  0p de veer-
tiende van de naand Adar
wordt het poerienfeest ge-
vierd. De histor lsche aan-
Ieldln6 tot  deze
feestel lJke 6edenkdag
wordt ln het verhaal van
Estber verteld. Aan het
elnde van de "vastendag
van Esther", de avond voor

Poeriem, wordt ln sJoel
naar de voorlezing van de
Rol van Esther geluisterd.
Het ls aan al len geboden
ou te luisteren, vrouwen
en klnderen nlet uÍ tgezon-
derd.

Voor de aanvang van de
voorlezlng van de l{egl l lah
doet ledereen 15 cent 1n

een bakJe dat speciaal
voor dit doel op de Blenab
in  sJoe l  l s  gep laa ts t .  D l t
bedrag is 6e11Jk aan een"
halve sJekel"die vroeger
in de tenpel 1s Jeruzalen
werd geheven blJ de volks-
te111n6 ln de naand Adar
(Exodus 30 :  13) .

In de RoI van Estber
wordt een aantal gebeden
verneld: "On deze dagen
tot da6en van feestnaal en
vreugde waarop rnen elkaar
geschenken zou zenden en

lrEl= ?l adar, iaargang ?, nummer Ë
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KIESCHEUES. OF HAMAHSOREH

ter gelegenheid von poeriem

550 6ran bloem, fr l tuurvet,  4 eieren, I /2
kopJe lauw water, 5 6ran zottt,

poedersuiker, eventueel een stroolbus

I{en6 de bloen, eleren, zout en het water
ret een houten lepel door elkaar tot een
glad stevlg dee6. Eventueel ret een mixer
net deeghaken.
l,Íaak van het dee6 on8eveer 10 ballen en
laat deze een uurtJe 1i66en, afgedekt ret
een vocbtl6e theedoek.
fu ledere bal afzonderl tJk ul trol len tot
nen flinterdunne dee6lapjes van 5 bti 5
cn heeft .
Dit  is het belangriJkste onderdeel!
A Is  a I le  ba l len  z lJn  u l tgero ld  kan he t
frituurvet heet genaakt worden, waarna de
Iapjes om beurten ln het vet worden
ge6oold. l{een ze net twee vorken uit het
vet en laat ze uitdruppen op een schaal
net keukenpapier.
Presenteer ze) afgekoeld, bestrootd uet
poedersuiker.

Eet  snake l l j k

VRIJIÀ'I LLI Ë E F]S G ËZOC HT
door Catrlen de Vries (Jtr{V-ouderenrnrk)
Slnds lk Duco Hoek opvolgde heb lk ue

voora l  v r l jw l l l l gers  bege le td  d le  ko f f le -
da6en en hulskanerblJeenkonsten organlse-
ren en "fr lendly vis l t in6" beoefenen
(nensen bezoeken, sanen wlnkelen of naar
een concert  gaan, etc.  ) .  DankzlJ de lnzet
van deze rnnsen zlJn er voor Joodse oude-
ren ln de nediene ïíeer plaatsen trêêr rr[êD
ln een vertrouwde, on6edwon6en sfeer kan
sanenzlJ n,
Speclale aandacht wil lk vragen voor de
sltuatle 1n Drenthe. Er worden huiskarer-

ueruolg pasina S

MEN NEME
dorr betty grUne$rflld-

nppenheinrer

VRÀËEH OVER JOODS LEVEH, vervols van pasina S

gif ten zou Eeven aan de arren" (9:22) ,  Zo
is de tradl t le outstaan van "nlsJloach
nanot" (sJlachnoenes 1n de volksnond).
Dat houdt 1n dat vrlenden eu kennÍssen
elkaar lekkernlJen, van ninstens tnee
soorten, sturen. Ook de nitswe van het
feestnaal wordt vervuld door ieder naar
ziJn veruo6en lu 6ezelscbap van fanl l le
en vrlenden, ultbundlg en ln vreugde.

DaarblJ 1s het drlnken van wiJn ver-
pI1cht, hetgeen niet tot dronkenechap na6
lelden naar wel "ad Io Jada", dat wl}
ze66en tot ren (de vervloekte) "Hanan" 

"o *-,(de geze6ende) " tordechal" niet  van eI-
kaar kan onderschelden.

Een speciale nitswe is lets goeds voor
de arren te doen en hen ult te nodlgen
btJ het feestuaal, Zo draagt nen blJ tot
de saanhorÍghe1d en eenheld van het volk
hetgeen eeD essentlëIe kracht vormt voor
bet voortbestaan.

ll,lTERVlE!, BRÉ.M HÀ*S, seruols uan pagine 3

I ta l le?  Dan zeg ik ,  nee,  i k  ben Jood en
vaak stokt dan het gesprek. Jood 1s nog
alt lJd een beladen woord. Dat zel fde
geldt ook no6 wel eens net zakendiners.
Daar wordt nog wel eens gezegd: vind Je
dat nou nlet Jaruner, dat -Je dat nlet nag
eten? Dan ze6 ik,  nee helenaal niet ,  Ik
eet dat niet  en ik rnis het ook niet,  Ik
hou van de tradltle. Zo ben lk ook op6e-

6roe1d. En lk zal het ook weer doorgeven
aan niJn kinderen. " Jozien Hoefste

MATZES EN WIJN VOOH PESACH

tatzes en wiJn voor Pesach kunnen ln Gro-
nlngen en Leeuwarden worden besteld. Be-
stel1ln6en voor 25 naart op6egeven. Gro-
ulngen: (roatzes) nevrouví Kranrer,
Gorechtkade 64, telefoon 050-131428;
(wiJn) Betty Grlinewald -VÍZO-, I{arcellus
Enantslaan 91, 050-261547. Leeuwarden:
(natzes) Trees TroostwlJk, Prinsessenweg
3, 058-884521; (wtJn) Iet  Schabbln6, An-
ton l{auvestraat 9, 058-L21524,

2S íebruari, iaargang 2, nummrr S ;EtË



DEEL Ê

RUZIE TUSSEN GRONINGEN EN LEEUWARDEN

Anze hietorlsche redewerker vervoTgt ziJn ree&s over eeà oud.e oneaigheld tussea Leeu-
warden en Gronlngen, In het vorlge numrer bleek dat de Frlezen krttiek hadden op op-
prrabblJn Deen, fraar aanlelding daarvan steide de hoofdcowlseie van het "Israë7[-

tJscà Kerkgenoatachap" stel-de vragen aan haar "corresponderend 77d" Van Coevorden, Ye
vervolgen ret ile aatwoorden op dle vragen, Over nut en provtnctaTTsre, predlklng en

Friese zuinlgheld,

door C. Á. Yan der Berg

Yat zat er achter de krlttek van Leeu-
warden op opperrabbUn Deen?

Verrcedel lJk dttr  t lJdens de
fapoleontlsche overheersing -nog naar net
voorblJ- had het gebled dat nu de provln-
cies Gronlngen, Friesland ea Drenthe or
vat een opperrabblJn gekregen dle zetelde
1n Leeuwarden. Leeuwarden telde ln 1813
nareIUk 632 Joden, lets reer dan de stad
Gronlngen. l{aar na bet vertek van de
Franse bezetter was Gronlngen de zeteL
van de opperrabblJn geworden, daar er ln
de provlncle Groninten rreer Joden woonden
dan ln Fr lesland.

Yaar voor het geld

Zo was opperrabblJn Deen van Leeuwarden
naar Gronln6en verhulsd, rlaar de Frlezen
noesten wel hun btJdrage leveren aan zlJn
salar ls en wi lden "waar voor hun 6eld".
Kortom het provlnclal lsre speelde ln dle
t iJd (wle lacht daar?) een nlet 6er in6e
rol. Pas na de dood van Deen kreeg Frles-
Iand weer een el6en opperrabblJn. Xog Ia-
ter noest Groula6en on flnanclëIe redenen
sons 6ebruik naken van de diensten van de
opperrabblJn in Leeuwarden of ln l{eppel.

Dlt zal wel de achter6rond geweest ziJn
van de vraa6 die de hoofdconnissle aan
haar corresponderend Ild Van Coevorden
stelde of de opperrabblJn "nut had 6e-
st lcht".  Dat nut!  Daar draaide het in
deze tiJd blJ Veleu on. l{en denke aan de
"líaatschapplJ tot tut van -t Al6eneen"
net haar futslezlngen, I{utsspaarbanken,

Iutsblbltotheken, enlz, Ook kreeg Van Coe-
vorden de vraag te beaatwoorden waaron
Deen vr iJnel noolt  predikat les ln
Leeuwarden hleld. Antroord: Dle hield hij
wel degel lJk. Zo \ad. hU t lJdens ziJn
laatste verbllJf 1n Leeuwarden onder rreer
gepredikt over het "uuttlge en pllgt-
ratlge on aaa klndereu nuttlge hand-
werlen, neerln6en, tunsten en wetenschap-
pen te laten leeren, tenelnde hen, leder
1n desselves stand en betrekklngen, in
staat té stel len, or op eene fatsoenl lJke
wíJze, ln de naatschapplJ te verkeeren en
hun bestaan te vervíerventt.

Vraag: Kunnen er redenen ziJn waaroÍl
nen ln Leeuwarden hen nlet de
verschuldl6de eerbied bewlJst? Antwoord:
Geen, I Iet  1s al leen toe te schrlJven aan
de ingewortelde haat van parnasslJns en
kerkeraad ln Leeuwarden tegen dle van de

6eneente Groningen.

Gal spuwen

Vraag: Is het naar dat t{dens zf in
laatste predlhat le dr lekwart der leden
niet aanwezlg was en wat kunnen de rede-
nen zlJn geweest? Antwoord: IIet ls niet
waar, naar a1s het zo was, dan ls de oor-
zaak -en ret deze nerkwaardlge redenering
schept Van Coevorden zlcb een kans on al
zlJn 6a1 over Leeuwarden uit te 6puwen-

(hlerblJ Laten we het
zlch in Leeuwarden vaEt

eveD, dan kan nen
schrap zetten)

ITElT ?l adar, iaargang ?, nummer E



MORDECHAI
Een van de hoofdpersonen ult de Poeriengeschiedenis 7s ltordechal, Itordechal waa de
leider van het, Jaodse voJk, dat 7n balllngschap Jeefde ln het Tand van de Perzische
konlng AchasJwerasi, Ap een geEeven wrent benoemt AchasjwerasJ eea nleuwe premier

Ilatnn, dle afstamt van de Amlkitische koning Agag, Het volk Atnlek wa6 van oudsher
bekend als een viJand van het Joodse volk en nu Hamn de kans heeft on ziJa haatge-

voeLens de vrlj loop te Taten gaan, zal hij dat zeker nlet naiaten,

d+*r rabbii* S. EYers

Een van de eerste bepal ingen dte hlJ
lnstel t ,  is dat iedereen voor hem noet
buigen. Hanan was rnet deze bepallng nlet
slechts ui t  op eer,  naar had ook een die-
pere intent ie.  Hanan droeg op zlJn hart
een beeltenis van een afgod, net andere
woorden hl j  wi lde iedereen dwln6en om af-
goden te dienen. In het blJzonder was hU
er op gebrand, dat de Joden voor bern zou-
den knielen en de afgod zouden aanbidden,
ondat hij wlst dat de zonde waar God de
grootste hekel aan heeft die van afgode-
r lJ is.  Harnan wi lde het Joodse volk
belasten net een zonde waardoor God Zlch
van hen zou distant ieren.

De Joden onder leiding van l[ordechal
hebben echter dit gevaar in6ezien en heb-
ben zich niet door Hanan laten ver lelden.

Op zeer subt lele wlJze leert  ons de ne-

611lah, dat i lordechai het pynbool is van
standvast igheld, al  vanaf het eerste no-
nent dat we hem ontmoeten. AIs de ne611-
lah l{ordechal aan ons voorstelt geeft de
negi. l lah een zeer ul tvoerlge beschriJvin6
van zlJn afstarnming. ZeLfs nog voor zlJn
naam wordt 6enoend., ouschrlJft de ne6iI-

lah bern als " lesJ jehoedl" een nan van de
stau Jehoeda. Dit  1s opnerkel iJk, daar ds--u
neglllah vervolgt uet cie nededellng dat
Idordecbal afstant van de starn BenJanln.
De nldrasJ zíet hier ln een aanlelding, ortr
het woord Jeboedi enl6szlns anders te le-
zent  nane1 l j . k  a ls  "JechÍed i " ,  een een-
11n8, lenand die de eenheid van God ver-
kondl6t voor al le scbepselen. En later
als Hauan eennaal aan de nacht 1s geko-
rnn, dan zal l{ordechal a1s een ware lel-
der van zl jn volk ook zlJn overtulglng
laten z|en, hiJ welgert  om te knielen
voor  Hannn,  b iJ  b l i J f t  z iJn  pr inc ipes
trouw.

Ve kennen allen de af 1oop, lrÍordechal
ze6enviert en llanan wordt opgebangen aan
ziJn eígen galg. De standvast ige houdlng
van l íordechal is een ler lng voor al le ge-
nerat les. Julst  door vast te houden aan
de princlpes kunnen we het boofd geheven
houden en kunnen we er voor zorEen dat
het Jodendorn nlet ten onder gaat, Íqar
integendeel,  door neer en neer Joden te-
ru66evonden zaT worden, als hun eigen na*
nier van leven.

VFiltSlLLlGEF.S ËÊZtrf,HT, g*ruaig uan pagina {

bijeenkonsten 1n Ennen gehouden waar
plaats is voor gezel l lgheld en lekker
eten, rnaar ook voor Joodse thena-s. Uit-
stapjes staan op het prograrnnra. De
biJeenkoreten worden genlddeld door 10
nnnsen bezocht.  Ve wiI len graa6 Ín kon-
takt konen net Iueer npnsen dle voor deze
bi jeenkonsten voelen. BIJ ul tbreldln6 van

het aantal deelneners kunnen we een zaal
buren. Ook de dr ienaandel i jkse blJeen-
kornst net Joods cultureel prograruoa kan
nleuw leven worden lngeblazen als er anl-
no voor ls. V1It u neehelpen of rneer ln-
fornatle dan kunt u net niJ kontakt op-
nerpn. Ook 1n Frlesland en Groningen zoe-
ken'we neer vr iJwl l lers.  Ik ben naanda6,
dlnsdag en donderdag te berelken, tel . :
05155-2389, adres: Postbus 265, AG Sneek.
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ilFgaueri voor de Lseaeh, en inÍcrmr
tie: let -qchrabbine. l"lauuesraat È,

SS3? HH Leeusarden.. t58 - l2t5?4

?8 Íebruari Êeth Hair-ru-hem Evenemerilen*
h.ri iSronlrigen: fiudu Flsh*r, 'ih*'# met
rnn-q en dans uan l"lelabes. Ha.rrten en lnfa
Íi'Fr.!!. Trnn!ï..LriiL tpl í1fi F,-rti45i1

ï masrt f,aÍr de Psrel Grsningen: trcí. Cr.
!. LiE,::thti:: ,ir,,rr 'je 'lF,v+ng uan 'jt ign'j:e
gsmÉFí-iÈÉhafi na de Tueedr r*.rer*ldc,rrhe.
inlfi Lllu-l iirïil i ïr,'ilnh-e H'lrrgj
? maart itr. ilii uur l'i.le-csiek f,aie -i. Ê. Fach

i-*e utr.r,''rien : ini'-r [5Ê-i .3il50.

l3 maart fir.:njehatel Leeuiïardrn: Ëen.-
'.ih i.irr'í i.:r i Ê?ir'Êidi.?'?. Ífieur. df. ir. il.
r  n - - -  . t ) -  - , . J -  ! - - - r - - t - -
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Hrï]i ! i
l I maart i4 uur Hunr. Llrntrum i#. .q.
Srhrit*nstr. ; :f rnningen: F,sífi eklup lialom.

P'enÉ de ïries, *i:ri*ihai*n met di+s +;.n de
liimala.;-a
?1 meart: FL-eriern

?? maarÊ 14 uur F'.e*èurEi-i! TrcF*níauna
Éinnrnwra È il ' t ' tr; irp'tn' cn't l ipnrni,-L-l it

ir-rfs t:alrien d* 'iries íJ515ts1:?sÍ

2Ë maart: httin z,:rnertji'l
?l maart iF uur ke,'lr. Garrru'rerd: trin Yiladi,

iiddi::che Èn :*ph.ï'dische iied*t'en
2 april f,sJe Ce F.arel Ëroningen: meur.
i]Ée, iezin't auer il-1w in lJsderla.ïd sinds

1Ê4S. lníE 0lir-ii:Il'j íÉrr Lin,ienbrrlhi
4 april ?fl uui'Shel.r.nn:. H.i.rssi*li. t-l.rir J. 5.

É*ch Lreu*iarden : ini: UEtl-] -ï[-!l-]9

?B en ?1 aFril: Fes;.rh

25 april ua.n ha,if l i tat 1 uur Hum. ilenlnrnr

r,s.'. A. Srhuit*n';ira.rï i ifr,-rning*n: Firfre-
rnaaltiid ler gelegenh*id ,;an Pe=ach, lafie-
1,1 , . - .  L r ; - .1 . - - .

7Í  apr i l  , :u l tu ; 'ee l  gafÉ nÉ -q lÉutÉ| ,
i l - - - J - l  a ' - r  . - r f l  t f i . . . . - . . - ; -  r - ' : l - J ;
! '{uuruB?ildvP! | Li Í Á-. ir.f .:1! uuÍ. |J r|J i lr.íu!

ÊIFSTilFFEH ËEl#EERtr UTT
!JOOHldrJKEn

Àshod ir cip eerst-e stad irr lsraËl *'àar c'n-

lifi:l:: Ègn SEe*ia.:i l,efhe*r5b,-rrd iS ge-
piaa*. H* bliC uerbiedt uc,erluigen Cie ge-

r,'aarii!l{.e gitslsfien u*Ír'ssren c'm dsor br
';rlt*i lebieden en w':c,nsiiltÊn ts rilden.
Asnsod is ren rrlatief niruirie sla,J.. ,:n-er

uter illi lr.m t*ii iuiden ,Jan T*i 4ïi'i. ftr :rtad
,*erd in 1-q57 geíicht nF de *ngei'ept: duF
nFri iiÀfi dE zuidEliihe kusi van israê|. in de

n.rbiiheid ltn hpt r-ruc* F,::h,iud, t'ei.;*nd uit

de bijbel:e terhaien *rrtr de ar--,rlsgen tus-
E*n de koninEsn ,rsn iud*a en de Fhilistij-

n*n Én uh lalere tijden taen het d,:sr d*

l4;.kk+heÉen in de trlí**dr Êeu$i u. ':hr. 'Jírr

de Gdei{en 'dl;-c -i?ergpnÍmen. lri de lnai-

h. rnkel i jkhc!droai ' ica i l  i+ l : l  $sf  d hÊt

Ëgt'gtische ieser hiEr ïrd eeri ha.lt qÊrÉeFen

en ge'jwong*n :irh i*rug te trei,:ken.

Het  n ieur ie p.shr ioC is  gest icht  om
irrrmigranten en i$sdse,;luchtelingerr snder

megr uil i,l,j',lr*.4J:'i!:s tÊ hirisvsslSn. Be
e*r>-te h.:r*h.h.rn va.n g':liF'iaat werdtn -qnel

!Êr'JangF.ri dc'rr h*ge ffat-c. fip gr*i,ïElË

uerkgele; in F,shdad i; de disF';**h.*,rn,

die scheerua.artverkeer fJrsen rui+{:raËl

en Eurup.r. m'.rgÈlilk m.likt

Hei rcnCe urrFerr:berd, i{ÈÊrt'Fr een rede

urecl-,t+sgen is .ii_qebeeld, iE gepl+atst in

woanwiii,;en Ír; de d,:srgan:r ,Jan

uraihtuerl..**r mtt gilst':ffen naar en uarr de

harerr te ïerhinde!'rn. Een anrier t'ar,:

|rr.lslit Êen uiEondering +ot,r het $eruÉË!'

ueri k,lskgas var,r huishcudeliih. eebruik.
Ëeur,r.riiikp sÍ.Dfien moplÊn r.,JfieJ nu s'rn
''ua:'den uer,,reerd via riniwegen builen cie
t .urnnnql- , ig, ' lsn

"Geleren in lsraêlische kranten"
sordt uerzorgd door meursuw ï.

Ellemers-Etzioni

llonr geuefi of ttntuangen: niahl
tsintig gulden ouer rF postgirui
1fr954Í3 {tnu ,fe$ilaí, $iddeburen} i
en stuur dezr bon, ingeuuid, itt. i
|| ont+angt darr *et i*gang sail het !
valgende fiuffir een jaar lanq I
,ld$aF.

llmx:
! loms:
! t..oou' ïl
iPrHm: ij;rmrr, F/a llieuuÊ Ebfrin*estraat i'.t_-._._ l}l tl_c:gtlsin_ _ _ _.:
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Wordt
ahannÊe,

mnak iemand
abcnnee

Als JaGDaF u he-va!t,
Èn Ll hent nrlg gË*n

at'onneÊ, clan knipf n
deze L,,:n na-tuurlijk
vCIor uEÊlf uiÍ, Ï"Iaar als
u JaGdaF al trauw *nt-
vangt, en Li Fieni i*il-iai-i,-J

die net als u g*ïnt*res-

seerd is in het jr:*cise

leven in het nr_i(:lrdËn..,

Dan g*eft ri di*g*ri*

t*ch een jaarab*nne-

mÊni. Knip de l--r*n iiit

Èn tall hem in. Vt:or

uzÈlf *f v**r eËn anclÈr,
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