
                KKAALLAAMMUUNNDDAA  DDIISSTTRRIICCTTSS  BBRRAANNCCHH  IINNCC..  

NNEEWWSSLLEETTTTEERR  ##220033  

      MMoossttllyy  aabboouutt  uuss  wwiitthh  aa  sspprriinnkklliinngg  ooff  NNSSAA  nneewwss  wwhheenn  ssppaaccee  ppeerrmmiittss  
  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

GGrraaeemmee  PPiiggggootttt::  PPrreessiiddeenntt//EEddiittoorr    00441188  110099  665566  JJooyyccee  EEvveerrttoonn::  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  OOffffiicceerr    66225522  77113355  

RRiicchhaarrdd  AArrnnoolldd::  VV//PPrreessiiddeenntt    99445544  66557777  LLeess  GGuueesstt::  SSoocciiaall  OOrrggaanniizzeerr::  99445544  77552222  

CChhrriiss  MMiillnnee::  SSeeccrreettaarryy  99229933  22000011  MMaauurreeeenn  MMooffffeetttt::  GGuueesstt  SSppeeaakkeerr  CCoooorrddiinnaattoorr    99229933  00557755  

PPaattrriicciiaa  SSkkiinnnneerr::  TTrreeaassuurreerr  99229933  11111133  AAnnnnee  EEllssnneerr::  MMiinnuuttee  SSeeccrreettaarryy  99229911  88222211  

  

NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG  ––  TTuueessddaayy  88  OOccttoobbeerr  aatt  KKaallaammuunnddaa  CCooCC  CCeennttrree,,  2222  MMiilleettii  RRooaadd  LLeessmmuurrddiiee  

GGUUEESSTT  SSPPEEAAKKEERR  ––  BBrreenntt  FFlleeeettoonn,,  NNBBNN  LLooccaall  MMaannaaggeerr  pprreesseennttiinngg  NNBBNN  110011  ((sshhoouulldd  bbee  

iinntteerreessttiinngg!!))  

  

hhee  sshheeeerr  eennoorrmmiittyy  ooff  tthhee  DDoowweerriinn  FFiieelldd  DDaayy  iiss  ffiittttiinngg  tteessttiimmoonnyy  ttoo  tthhoossee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  

llaauunncchhiinngg  tthhee  iinnaauugguurraall  eevveenntt  5555  yyeeaarrss  aaggoo..    FFiiffttyy  ooff  uuss  hhaadd  aa  tthhoorroouugghhllyy  eennjjooyyaabbllee  ddaayy,,  aallbbeeiitt  

tthhaatt  tthheerree  wweerree  mmaannyy  wwhhoo  ddiiddnn’’tt  sseeee  mmuucchh  ooff  tthhee  ccoouunnttrryyssiiddee  oonn  tthhee  wwaayy  hhoommee  aanndd  tthheerree’’ss  nnoo  

pprriizzee  ffoorr  gguueessssiinngg  wwhhyy..    LLeess ’’ss  ccoonnttaacctt  wwiitthh  aa  hhiigghheerr  aauutthhoorriittyy  ppaaiidd  ddiivviiddeennddss  ““aaggaaiinn””  aass  tthhee  wweeaatthheerr  

wwaass  aatt  iittss  vveerryy  bbeesstt;;  aass  tthhee  aattttaacchheedd  ppiiccttuurree  cceerrttaaiinnllyy  sshhoowwss  dduurriinngg  oouurr  mmoorrnniinngg  tteeaa  ssttoopp  aatt  

TTooooddyyaayy..    WWhhiillsstt  tthhee  eemmpphhaassiiss  ooff  tthhee  eexxhhiibbiittss  iiss  ssqquuaarreellyy  ooff  aann  aaggrriiccuullttuurree  tthheemmee,,  tthheerree  iiss  mmuucchh  oonn  

ooffffeerr  iinn  ootthheerr  wwaayyss;;  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  RRooyyaall  SShhooww,,  

wwiitthhoouutt  ssiiddeesshhooww  aalllleeyy  aanndd  tthhee  sswwiinnggss  aanndd  

rroouunnddaabboouuttss..    

OOuuttiinnggss  lliikkee  tthhiiss  aarree  ooccccaassiioonnss  wwhheerree  nneeww  

ffrriieennddsshhiippss  aarree  ffoorrmmeedd  aanndd  tthhee  bboonnddiinngg  

pprroocceessss  fflloouurriisshheess..    SSeettttiinngg  ooffff  iiss  aann  

aaddvveennttuurree  aanndd  aarrrriivviinngg  hhoommee  ssaaffeellyy  iinnssttiillllss  aa  

ffeeeelliinngg  ooff  ggooooddwwiillll  aanndd  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  mmoonneeyy  

wweellll  ssppeenntt..    IItt’’ss  aannootthheerr  rreeaassoonn  wwhhyy  oouurr  

BBrraanncchh  iiss  ssoo  ssuucccceessssffuull  iinn  aattttrraaccttiinngg  ssuucchh  aa  

ssttrroonngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  bbaassee..  

  

GGeerraallddttoonn  ccoonnffeerreennccee  SSaattuurrddaayy  3311  AAuugguusstt  ––  

SSiixxttyy  ppeeooppllee  aatttteennddeedd,,  iinncclluuddiinngg  BBaarrrryy  &&  CCaarrooll  

RRuummeennss,,  JJooyyccee  EEvveerrttoonn  aanndd  mmyysseellff..    TThhee  

eevveenntt  iinncclluuddeedd  ssoommee  iinntteerreessttiinngg  ssppeeaakkeerrss  oonn  

llooccaall  hhiissttoorryy  aass  wweellll  aass  aa  llooccaall  ffeemmaallee  

eennttrreepprreenneeuurr  wwhhoo  hhaadd  eessttaabblliisshheedd  aa  

fflloouurriisshhiinngg  ppeeaarrll  iinndduussttrryy..  CChhrriiss  GGrriiccee  

rreepprreesseenntteedd  NNSSAA..    II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthheerree  

wweerree  mmaannyy  wwhhoo  cchhoossee  nnoott  ttoo  aatttteenndd  dduuee  ttoo  

FFaatthheerrss  DDaayy  cceelleebbrraattiioonnss  oonn  tthhee  SSuunnddaayy  aanndd  

tthhaatt’’ss  wwhhyy  oonnllyy  tthhrreeee  ooff  tthhee  eeiigghhtt  ZZoonnee  110088  mmeettrrooppoolliittaann  BBrraanncchheess  wweerree  rreepprreesseenntteedd..  

  

DDrr  HHaammiisshh  MMccGGllaasshhaann  ––  WWhhaatt  aann  iinntteerreessttiinngg  mmaann  wwiitthh  ssuucchh  iinntteerreessttiinngg  ssttoorriieess  ttoo  tteellll..    OOuurr  

SSeepptteemmbbeerr  ssppeeaakkeerr  cceerrttaaiinnllyy  ccaappttuurreedd  oouurr  aatttteennttiioonn  aanndd  hhiiss  oonnee  hhoouurr  pprreesseennttaattiioonn  ttiimmee  

eevvaappoorraatteedd  aallll  ttoooo  qquuiicckkllyy..    TThhee  ssttoorryy  ooff  LLiieeuutteennaanntt  GGeeoorrggee  GGrreeyy’’ss  eexxpplloorraattiioonn  ooff  tthhee  wweesstt  

KKiimmbbeerrlleeyy  iiss  qquuiittee  rreemmaarrkkaabbllee  aanndd  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  DDrr  MMccGGllaasshhaann  hhaadd  wwaallkkeedd  iinn  mmuucchh  ooff  hhiiss  ffoooottsstteeppss  

aaddddeedd  ccoonnssiiddeerraabbllyy  ttoo  hhiiss  pprreesseennttaattiioonn..  

  

RRiicchhaarrdd  &&  CCllaarree  ((OOccttoobbeerr  ttoouurr  ggrroouupp  uuppddaattee))  ––  ““AAtt  oouurr  OOccttoobbeerr  BBrraanncchh  mmeeeettiinngg  wwee  wwiillll  hhaavvee  

yyoouurr  ttoouurr  ddooccuummeennttss  ffoorr  yyoouu  ttoo  ccoolllleecctt..    TThheeyy  wwiillll  iinncclluuddee  aallll  nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  yyoouu  ttoo  bbee  

TT  



NEW FACES IN THE AUDIENCE 
Peter Daniel, Vern & Pauline 
Hannan, George Stanley and Gary 
Wilson came to our September 
meeting to experience an 
interesting and enthusiastic 
National Seniors event.  We 
certainly hope to see them on a 
regular basis. 

 
 

Event – South West tour 
Date - Tuesday 22 to Thursday 
24 October.  
Forty (40) members have 
registered for this adventure and 
are counting the days! 
 

November coffee get-together- 
this is a Richard Arnold initiative 
that may attract a number of 
members to socialise at the Dome 
in Kalamunda, Tuesday 19 
November.  This would be a great 
opportunity for new members to 
meet some of the old hands and 
thereby learn more about what we 
have to offer. 

rreeaaddyy  ffoorr  aa  ggrreeaatt  ttrriipp  ttoo  tthhee  ssoouutthhwweesstt  ddeeppaarrttiinngg  oonn  TTuueessddaayy  2222  OOccttoobbeerr..    WWee  wwiillll  aallssoo  hhaavvee  lluunncchh  

mmeennuuss  ffoorr  DDaayy  22  aanndd  33  ffrroomm  wwhhiicchh  yyoouu  ccaann  mmaakkee  yyoouurr  cchhooiiccee..    TThhiiss  wwiillll  aassssiisstt  tthhee  rreeggiioonnaall  

rreessttaauurraannttss  ttoo  hhaavvee  lluunncchh  rreeaaddyy  ffoorr  uuss  oonn  aarrrriivvaall;;  tthhuuss  ggiivviinngg  uuss  mmoorree  ttiimmee  ttoo  ssppeenndd  vviissiittiinngg  ssoommee  

ooff  tthhee  mmaannyy  aattttrraaccttiioonnss  aalloonngg  tthhee  wwaayy..    IIff  yyoouu  aarree  NNOOTT  aabbllee  ttoo  aatttteenndd  tthhiiss  mmeeeettiinngg  pplleeaassee  aarrrraannggee  

ffoorr  ssoommeeoonnee  ttoo  ccoolllleecctt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  yyoouu..    PPlleeaassee  ccaallll  uuss  oonn  9944554466557777  ssoo  tthhaatt  wwee  ccaann  ggeett  

yyoouurr  mmeeaall  cchhooiiccee..””  

  

AA  vvoottee  ooff  tthhaannkkss  ––  LLaarrrraaiinnee  DDeeaaccoonn  sstteeppppeedd  ffoorrwwaarrdd  ttoo  

mmaannaaggee  tthhee  rroollee  ooff  sseeccrreettaarryy  dduurriinngg  CChhrriiss  MMiillnnee’’ss  

aabbsseennccee..    TThhaannkk  yyoouu  LLaarrrraaiinnee,,  nnoott  oonnllyy  ddiidd  yyoouu  ddoo  tthhee  

jjoobb  pprrooffeessssiioonnaallllyy  bbuutt  iitt  aallssoo  aalllloowweedd  CChhrriiss  &&  WWeennddyy  ttoo  

eennjjooyy  aa  rreellaaxxiinngg  nnoonn  ccaarriinngg  hhoolliiddaayy..    

  

NNaattiioonnaall  SSeenniioorrss  aaddvvooccaaccyy  ccaammppaaiiggnn  pprriioorriittiieess::  

••  EEnneerrggyy  AAffffoorrddaabbiilliittyy  ►►IInnddeexxaattiioonn  ooff  EEnneerrggyy  

SSuupppplleemmeenntt..  

••  HHoouussiinngg  ►►EExxeemmpptt  $$225500,,000000  ooff  eexxcceessss  ssaallee  

pprroocceeeeddss  ffrroomm  ppeennssiioonn  aasssseett  tteesstt  ffoorr  llooww  wweeaalltthh  ddoowwnnssiizzeerrss..  

••  FFiixx  ppeennssiioonn  ppoovveerrttyy  ►►IInnddeeppeennddeenntt  AAggee  PPeennssiioonn  TTrriibbuunnaall  ►►NNBBNN  ssuubbssiiddyy  ►►RReenntt  

aassssiissttaannccee  iinnccrreeaassee  ►►IInnccrreeaassee  ffuunnddiinngg  ffoorr  ddeennttaall  

••  HHeeaalltthh  ccoossttss  ►►FFooccuuss  oonn  ssppeecciiaalliizzeedd  ffeeeess  ––  ccoolllleeccttiinngg  mmeemmbbeerr  ssttoorriieess  oonnlliinnee  ►►FFrreeeezzee  

hheeaalltthh  iinnssuurraannccee  pprreemmiiuumm  iinnccrreeaasseess  ttoo  CCPPII    

••  FFrraannkkiinngg  ccrreeddiittss  rreeffuunndd  ►►OOppppoossiinngg  rreemmoovvaall  ooff  rreeffuunnddss  

••  AAggeedd  CCaarree  RRooyyaall  CCoommmmiissssiioonn  ►►PPaarrttiicciippaattiinngg    iinn  RRooyyaall  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  ccoolllleeccttiinngg  

mmeemmbbeerr  ssttoorriieess    

  

HHaavvee  aa  GGoo  DDaayy  ––  WWeeddnneessddaayy  1133  NNoovveemmbbeerr  aatt  BBuurrsswwoooodd  

PPaarrkk..    TThhiiss  iiss  aa  hhuuggeellyy  eenntteerrttaaiinniinngg  eevveenntt  tthhaatt  wwiillll  kkeeeepp  yyoouu  

ffuullllyy  iinntteerreesstteedd  ffoorr  aass  lloonngg  aass  yyoouu  wwaanntt  ttoo  bbee  tthheerree..    

NNaattiioonnaall  SSeenniioorrss  wwiillll  hhaavvee  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  bbooootthh  oonn  ssiittee  ssoo  

mmaakkee  ssuurree  yyoouu  ccoommee  ttoo  ssaayy  hheelllloo,,  ggeett  tthhee  llaatteesstt  mmaarrkkeettiinngg  

bbrroocchhuurreess  aanndd  ootthheerr  iinntteerreessttiinngg  ssttuuffff..      

            

FFiirrsstt  hhaanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ––  MMoosstt  ppeeooppllee  tthhaatt  yyoouu  ttaallkk  ttoo  hhaavvee  

eexxppeerriieenncceedd  vvaarryyiinngg  ddeeggrreeeess  ooff  ffrruussttrraattiioonn  dduuee  ttoo  tthhee  

sseeeemmiinnggllyy  iinneexxccuussaabbllee  rraammiiffiiccaattiioonnss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  

BBrrooaaddccaassttiinngg  NNeettwwoorrkk  ((NNBBNN..))    II  bbeelliieevvee  tthhaatt  BBrreenntt  FFlleeeettoonn,,  

oouurr  OOccttoobbeerr  gguueesstt  ssppeeaakkeerr,,  iiss  aa  vveerryy  bbrraavvee  mmaann  iinnddeeeedd  ttoo  

aaddddrreessss  ssoo  mmaannyy  wwiitthh  tthhee  ssaammee  aaxxee  ttoo  ggrriinndd..    QQuueessttiioonn  

ttiimmee  sshhoouulldd  bbee  mmoosstt  iinntteerreessttiinngg  ssoo  ccoommee  pprreeppaarreedd  ttoo  sseeeekk  

aannsswweerrss..  

  
PPllaann  ttoo  bbee  tthheerree  --..    II  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  sseeeeiinngg  yyoouu  aatt  tthhiiss  mmeeeettiinngg  

ssoo  kkeeeepp  ssaaffee,,  kkeeeepp  ssmmiilliinngg  aanndd  kkeeeepp  wweellll..  

  

  

GGRRAAEEMMEE  ☺☺  

 
Printing by courtesy of Matthew Hughes MLA, member for Kalamunda 

 


