
 

 

David the efficiency expert concluded his lecture 
with a note of caution. "You don’t want to try 
these techniques at home." "Why not?" asked 
somebody from the audience. 
"I watched my wife’s routine at breakfast for 
years," the expert explained. "She made lots of 

trips between the refrigerator, stove and table, 
often carrying a single item at a time. One day I 
told her, ‘Hon, why don’t you try carrying several 
things at once?’" 
"Did it save time?" the guy in the audience 
asked. 
"Actually, yes," replied David "It used to take her 
20 minutes to make breakfast. Now I do it in 
seven!" 
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NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG  ––  TTuueessddaayy  1133  OOccttoobbeerr,,  1100  AAMM  aatt  KKaallaammuunnddaa  CCooCC  CCeennttrree,,  2222  MMiilleettii  RRooaadd  LLeessmmuurrddiiee..    

GGUUEESSTT  SSPPEEAAKKEERR    ––  AAnnnnee  HHeesslloopp;;  ssttoorriieess  ooff  hheerr  ffaatthheerr’’ss  ttiimmee  oonn  tthhee  KKookkooddaa  ttrraacckk  iinn  11994422  aanndd  hheerr  eexxppeerriieennccee  

                        wwaallkkiinngg  tthhee  ssaammee  ttrraacckk  iinn  22001166  wwiitthh  hheerr  ttwwoo  ssoonnss..    
  

oouu  wwiillll  nnoo  ddoouubbtt  hhaavvee  aallrreeaaddyy  nnoottiicceedd  tthhaatt  tthheerree’’ss  oonnllyy  oonnee  vvaaccaannccyy  oonn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  ssttoorryy  

bbeehhiinndd  tthhaatt  iiss  ttoooo  ggoooodd  nnoott  ttoo  ppaassss  oonn..    YYoouu  wwiillll  aallssoo  nnoo  ddoouubbtt  rreeccaallll,,  iiff  yyoouu  wweerree  oonnee  ooff  tthhee  7744  mmeemmbbeerrss  iinn  

aatttteennddaannccee  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg,,  tthhaatt  tthheerree  wwaass  aa  ttoottaall  rreelluuccttaannccee  aammoonnggsstt  tthhoossee  pprreesseenntt  ttoo  nnoommiinnaattee  ffoorr  aannyy  

ooff  tthhee  ppoossiittiioonnss  ddeeccllaarreedd  vvaaccaanntt..    IItt  tthheerreeffoorree  sseeeemmeedd  lliikkeellyy,,  tthhaatt  iinn  oorrddeerr  ffoorr  tthhee  bbrraanncchh  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ooppeerraattiinngg  iinn  tthhee  

mmaannnneerr  ttoo  wwhhiicchh  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  aaccccuussttoommeedd,,  tthhaatt  JJooyyccee  aanndd  mmyysseellff  wwoouulldd  nneeeedd  ttoo  sshhoouullddeerr  eexxttrraa  llooaaddss..    II  mmuusstt  aaddmmiitt  

tthhaatt  II  ccaammee  aawwaayy  ffrroomm  tthhaatt  mmeeeettiinngg  ffeeeelliinngg  mmoorree  tthhaann  aa  bbiitt  ddeessppoonnddeenntt..  

FFaasstt  ffoorrwwaarrdd  eeiigghhtt  hhoouurrss  aanndd  mmyy  pphhoonnee  rraanngg..    TToo  mmyy  uutttteerr  ddeelliigghhtt  iitt  wwaass  GGlleennddaa  CCuulllleennaannee  tteelllliinngg  mmee  tthhaatt  sshhee  wwoouulldd  lliikkee  

ttoo  bbee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoommmmiitttteeee  aanndd  tthhaatt  sshhee  wwaass  wwiilllliinngg  ttoo  ttaakkee  oonn  tthhee  rroollee  ooff  SSoocciiaall  OOrrggaanniizzeerr..    HHaadd  sshhee  bbeeeenn  wwiitthhiinn  aarrmm’’ss  

rreeaacchh  II  wwoouulldd  hhaavvee  ggiivveenn  hheerr  tthhee  bbiiggggeesstt  hhuugg  eevveerr  bbuutt  II  ccaann  aassssuurree  yyoouu  tthhaatt  iitt  ddiidd  hhaappppeenn  wwhheenn  nneexxtt  wwee  mmeett!!  

TThhee  vveerryy  nneexxtt  ddaayy  MMaauurreeeenn  MMooffffeetttt  rraanngg  mmee  ttoo  ssaayy  tthhaatt  sshhee  wwaass  ddiissttuurrbbeedd  tthhaatt  nnoo  oonnee  hhaadd  vvoolluunntteeeerreedd  ffoorr  hheerr  rreecceennttllyy  

vvaaccaatteedd  rroollee  aanndd  iiff  wwee  wwoouulldd  hhaavvee  hheerr  bbaacckk,,  tthheenn  sshhee  wwaass  pprreeppaarreedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  iinn  hheerr  ppoossiittiioonn  aass  GGuueesstt  SSppeeaakkeerr  

CCoooorrddiinnaattoorr  --    AAlllleelluuiiaa  ☺☺☺☺☺☺aanndd  tthhee  ssaammee  sscceennaarriioo  aass  tthhee  pprreevviioouuss  pphhoonnee  ccaallll!!  

TThhaannkk  yyoouu  llaaddiieess,,  yyoouurr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  bbrraanncchh  aaffffaaiirrss  iiss  aann  aacctt  tthhaatt  aallll  mmeemmbbeerrss  mmuusstt  ssuurreellyy  aapppprreecciiaattee  aanndd  wwiitthhoouutt  

ddoouubbtt  bbee  eexxttrreemmeellyy  ggllaadd  tthhaatt  bbuussiinneessss  wwiillll  ggoo  oonn,,  pprreettttyy  mmuucchh  aass  uussuuaall..  II  rreeaallllyy  hhooppee  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  hhaass  lleeaarrnneedd  aa  

lleessssoonn  ffrroomm  tthhiiss  sseett  ooff  cciirrccuummssttaanncceess  aass  wwee  ccaammee  ppeerriilloouussllyy  cclloossee  ttoo  bblloottttiinngg  oouurr  pprreevviioouussllyy  ppeerrffeecctt  ccooppyybbooookk..      

CChhaannggiinngg  ddiirreeccttiioonn  ––  HHeeaarrdd  ooff  CClluubb  5555??;;  iitt ’’ss  aa  llooccaallllyy  oowwnneedd  aanndd  

ooppeerraatteedd  bbuussiinneessss  bbaasseedd  iinn  PPeerrtthh  WWeesstteerrnn  AAuussttrraalliiaa..    TThhee  bbuussiinneessss  

hhaass  aann  eexxtteennssiivvee  rraannggee  ooff  oovveerr110000  ddaayy  ttoouurrss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  

ssppeecciiffiiccaallllyy  ddeessiiggnneedd  ttoo  ccaatteerr  ffoorr  ((aammoonnggsstt  ootthheerr  tthhiinnggss))  sseenniioorrss  

ggrroouuppss  ssuucchh  aass  oouurrss..    TThheeiirr  bbrroocchhuurree  ccoonnttaaiinnss  ddeettaaiillss  ooff  oouuttiinnggss  

ssiimmiillaarr  ttoo  wwhhaatt  wwee  hhaavvee  pprreevviioouussllyy  bbeeeenn  ddooiinngg  aatt  ssiimmiillaarr  pprriicceess;;  aann  

eexxaammppllee  ooff  wwhhiicchh  iiss  aass  ffoolllloowwss::  HHiissttoorriicc  FFrreemmaannttllee  PPrriissoonn,,  SShhiipp  

WWrreecckkss  MMuusseeuumm  aanndd  AArrtt  GGaalllleerryy..    TThhiiss  mmoorrnniinngg  wwee  wwiillll  mmaakkee  oouurr  

wwaayy  aalloonngg  tthhee  SSwwaann  RRiivveerr  aanndd  ppaauussee  ffoorr  oouurr  mmoorrnniinngg  tteeaa  aatt  PPooiinntt  

WWaalltteerr..  CCoonnttiinnuuiinngg  nnooww  oonnttoo  FFrreemmaannttllee  wwhheerree  wwee  wwiillll  vviissiitt  tthhee  

FFrreemmaannttllee  PPrriissoonn  ffoorr  aa  sshhoorrtt  ttoouurr  ooff  tthhiiss  vveerryy  hhiissttoorriicc  bbuuiillddiinngg..  AAfftteerr  

oouurr  ttoouurr  wwee  mmaakkee  oouurr  wwaayy  ttoo  FFiisshheerrmmaann’’ss  HHaarrbboouurr  ffoorr  ssoommee  ffiisshh  

aanndd  cchhiippss  aatt  tthhee  iiccoonniicc  CCiicceerreellllooss..    AAfftteerr  lluunncchh  yyoouu  mmaayy  wwiisshh  ttoo  vviissiitt  

tthhee  SShhiipp  WWrreecckkss  mmuusseeuumm  ffoorr  aa  ggoolldd  ccooiinn  ddoonnaattiioonn  oorr  ssiimmppllyy  eennjjooyy  

tthhee  ssuurrrroouunnddss  ooff  FFiisshheerrmmaann’’ss  HHaarrbboouurr..    BBaacckk  oonnbbooaarrdd  wwee  nnooww  

mmaakkee  oouurr  wwaayy  ttoo  tthhee  FFrreemmaannttllee  AArrtt  GGaalllleerryy;;  hhoouusseedd  iinn  aa  mmaaggnniiffiicceenntt  bbuuiillddiinngg  tthhaatt  wwaass  oonnccee  tthhee  FFrreemmaannttllee  LLuunnaattiicc  

AAssyylluumm..    AAfftteerr  oouurr  vviissiitt  hheerree  wwee  wwiillll  sslloowwllyy  mmaakkee  oouurr  wwaayy  hhoommee..    CCoosstt  $$6655  ppeerr  ppeerrssoonn..  
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Random lady at store: 
“You’re supposed to be 
wearing a mask.” 
 

Me: “I’m supposed to be 
wearing underwear too, yet 

here we are!” ☺ 

BBeeccaauussee  CClluubb  5555  iiss  ssoo  ppooppuullaarr,,  wwee  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbooookk  aatt  lleeaasstt  33  mmoonntthhss  aahheeaadd  iinn  oorrddeerr  ttoo  sseeccuurree  tthhee  ddaattee  wwee  wwaanntt  

aanndd  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhee  vveennuuee  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhaatt  ttiimmee..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  

sshhoorrtt  tteerrmm  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaacciilliittaattee  oouuttiinnggss  iinn  tthhee  NNeeww  YYeeaarr..  TTaakkiinngg  aaddvvaannttaaggee  ooff  CClluubb  5555  wwiillll  aallssoo  ttaakkee  tthhee  pprreessssuurree  ooffff  

GGlleennddaa  iinn  hhaavviinngg  ttoo  sseeaarrcchh  oouutt  ssuuiittaabbllee  vveennuueess  ffoorr  oouurr  mmoonntthhllyy  oouuttiinnggss..    IItt  

cceerrttaaiinnllyy  ccoonnssttiittuutteess  aa  cchhaannggee  ooff  ddiirreeccttiioonn  ffoorr  tthhee  bbrraanncchh  wwhhiicchh  sshhoouulldd  ccoonnttiinnuuee  

ttoo  kkeeeepp  uuss  hhaappppyy,,  ccoommffoorrttaabbllee  aanndd  wweellll  ssaattiissffiieedd..  

TThhiinnggss  wwee  nneeeedd  ttoo  kknnooww  ––  TThhee  cciittyy  mmaayyoorr  MMaarrggaarreett  TThhoommaass  ttooggeetthheerr  wwiitthh  

NNaaddiinnee  PPooppeelliieerr,,  CCoooorrddiinnaattoorr  CCoommmmuunniittyy  SSeerrvviicceess,,  pprroovviiddeedd  uuss  mmuucchh  iinntteerreesstt  

aatt  tthhee  llaasstt  mmeeeettiinngg..    TThhee  ffoorrmmeerr  hhaadd  tthhee  aauuddiieennccee  ccaappttiivvaatteedd  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  

rreeggaarrddiinngg  tthhee  CCiittyy ’’ss  iinntteenntt  ttoo  ffuunndd  aann  eexxtteennssiivvee  rraannggee  ooff  ccoommmmuunniittyy  ffaacciilliittyy  

uuppggrraaddeess  ttooggeetthheerr  wwiitthh  nneeww  pprroojjeeccttss  ssoooonn  ttoo  ttaakkee  sshhaappee..    TThhee  aassssoocciiaatteedd  ccoossttss  

wweerree  qquuiittee  mmiinndd--bblloowwiinngg  bbuutt  tthheenn  wwhhaatt ’’ss  aa  ffeeww  mmiilllliioonn  ddoollllaarrss  hheerree  aanndd  tthheerree;;  iitt  sseeeemmss  tthhaatt  tthhee  ccooffffeerrss  aarree  mmoorree  tthhaann  

aaddeeqquuaattee  ttoo  ffuunndd  tthheessee  vveennttuurreess!!    NNaaddiinnee  wwaass  mmoorree  ddoowwnn  ttoo  mmaakkiinngg  ssuurree  tthhaatt  wwee  wweerree  aawwaarree  ooff  tthhee  rraannggee  ooff  sseerrvviicceess  

oonn  ooffffeerr  aanndd  pprroovviiddeedd  hheeaappss  ooff  gglloossssyy  lliitteerraattuurree  wwhhiicchh  ccoommpplleemmeenntteedd  aanndd  uunnddeerrppiinnnneedd  hheerr  pprreesseennttaattiioonn..    II  wwaassnn’’tt  ttoooo  

ssuurree  aabboouutt  tthhee  ttwwoo  gguuyyss  wwhhoo  aaccccoommppaanniieedd  tthheemm  aass  tthheeyy  cceerrttaaiinnllyy  wweerreenn’’tt  mmeennttiioonneedd  wwhheenn  MMaauurreeeenn  iissssuueedd  tthhee  

iinnvviittaattiioonn  ffoorr  gguueesstt  ssppeeaakkeerrss..    IItt  ttuurrnneedd  oouutt  tthhaatt  AAddaamm  NNaannkkiinn  aanndd  AAnnddrreeww  KKiikkeerrooss  wweerree  tthheerree  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  tthhee  WWaayyffaarreerr  

PPrroojjeecctt  bbeeiinngg  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  CCiittyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroommoottee  vvoolluunntteeeerriinngg..  TThhee  ffoorrmmeerr  ttoolldd  uuss  aann  iinntteerreessttiinngg  ssttoorryy  aabboouutt  hhiiss  

ggrraannddmmootthheerr  bbeeiinngg  ccooeerrcceedd  iinnttoo  aa  rreettiirreemmeenntt  vviillllaaggee  aanndd  tthheenn,,  aafftteerr  mmuucchh  ccaajjoolliinngg,,  bbeeccoommiinngg  aa  pprroommiinneenntt  ffiigguurree  oonn  tthhee  

BBoowwlliinngg  GGrreeeenn..  TThhee  llaatttteerr  hhaadd  uuss  llaauugghhiinngg  aallll  tthhee  wwaayy  tthhrroouugghh  hhiiss  ttaakkee  oonn  lliiffee  aass  aann  uunnppaaiidd  vvoolluunntteeeerr  aass  ooppppoosseedd  ttoo  aa  

ppaaiidd  wwoorrkkeerr..   

TThhiirrssttyy  wwoorrkk  iinn  tthhee  aauuddiieennccee  ––  wwee  uunnddeerrssttaanndd  wwhhyy  mmoorrnniinngg  tteeaa  iiss  nnoott  aann  ooppttiioonn  uunnddeerr  tthhee  ccuurrrreenntt  ssoocciiaall  ddiissttaanncciinngg  llaaww  

aanndd  tthhaatt ’’ss  wwhhyy  yyoouurr  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  ttrriiaall  aa  nneeww  iinniittiiaattiivvee  aatt  tthhee  OOccttoobbeerr  mmeeeettiinngg..  TThheerree  wwiillll  bbee  bboottttlleess  ooff  

wwaatteerr  oonn  hhaanndd  ffoorr  yyoouurr  ccoonnssuummppttiioonn  ((nnoo  ccoosstt));;  wwhhiicchh  wwiillll  aatt  lleeaasstt  kkeeeepp  yyoouurr  vvooiiccee  wweellll  lluubbrriiccaatteedd  --  mmaayybbee  tthhaatt ’’ss  tthhee  

rreeaassoonn  wwhhyy  nnoo  oonnee  ccoouulldd  ssppeeaakk  uupp  aabboouutt  nnoommiinnaattiinngg  ffoorr  aa  ccoommmmiitttteeee  rroollee  aatt  tthhee  AAGGMM!!      

NNSSAA  nneewwss  ––  aa  pprreessss  rreelleeaassee  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  aalllliiaannccee  ooff  ssiixx  ((66))  ccoonnssuummeerr  aanndd  ccaarreerr  ggrroouuppss,,  iinncclluuddiinngg  NNaattiioonnaall  

SSeenniioorrss  AAuussttrraalliiaa,,  wwhhiicchh  oouuttlliinneess  1100  sshhaarreedd  pprriinncciipplleess  tthhaatt  sshhoouulldd  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthhee  ffuuttuurree  sshhaappiinngg  ooff  AAggeedd  CCaarree  iinn  

AAuussttrraalliiaa..  TThheeyy  iinncclluuddee::  ((11))  AA  bbeetttteerr  AAggeedd  CCaarree  AAcctt..  ((22))  AA  ssiimmppllee  ssyysstteemm  wwhheerree  ccaarree  iiss  gguuaarraanntteeeedd  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss..  ((33))  

FFuullll  ttrraannssppaarreennccyy  iinnddiiccaattoorrss..  ((44))  AA  ttrraaiinneedd,,  rreeggiisstteerreedd  aanndd  qquuaalliiffiieedd  wwoorrkkffoorrccee  ((55))  PPrrooppeerr  ssuuppppoorrtt  ffoorr  uunnppaaiidd  ffaammiillyy//ffrriieenndd  

ccaarreerrss..  ((66))  EEaassyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  llooccaall  ssoolluuttiioonnss..  ((77))  AA  ssttrroonnggllyy  rreessoouurrcceedd  rreegguullaattoorr..  ((88))  SSeerrvviicceess  tthhaatt  aarree  

iinncclluussiivvee,,  ccuullttuurraallllyy  ssaaffee  aanndd  sseennssiittiivvee..  ((99))  AA  ffuunnddiinngg  mmooddeell  tthhaatt  eennssuurreess  ssuuffffiicciieenntt  ttaaxxppaayyeerr  fflleexxiibbllee  ffuunnddiinngg..  ((1100))  BBeetttteerr  

iinntteeggrraattiioonn  ooff  ootthheerr  hheeaalltthh  aanndd  wweellll--bbeeiinngg  sseerrvviicceess..                  

FFiinnaall  wwoorrdd  ––  WWee  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  ccoonnffiiddeennttllyy  wwiitthh  oonnllyy  oonnee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  rroollee  uunnffiilllleedd  aanndd  jjuusstt  mmaayybbee,,  

ssoommeeoonnee  wwiillll  ccaallll  mmee  wwiitthh  aann  ooffffeerr  ttoo  ttaakkee  oonn  tthhee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt ’’ss  ppoossiittiioonn..    TThheerree’’ss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  tthhiinnggss  hhaavvee  cchhaannggeedd  

iinn  tthhee  wwaayy  wwee  ooppeerraattee  aanndd  tthhee  ““nneeww--nnoorrmmaall””  iiss  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  wwee  wwiillll  aallll  lleeaarrnn  ttoo  lliivvee  wwiitthh,,  bbootthh  aatt  hhoommee  aanndd  aatt  tthhee  

mmeeeettiinngg  ppllaaccee..  PPlleeaassee  ddoonn’’tt  hheessiittaattee  ttoo  ccaallll  mmee  iiff  yyoouu  hhaavvee  aa  ccoonncceerrnn  aabboouutt  wwhhaatt  wwee  ddoo  oorr  aa  rreeqquueesstt  wwhhiicchh  mmaayy  mmaakkee  

tthhiinnggss  bbeetttteerr;;  iinn  yyoouurr  eeyyeess..    CCoommmmuunniiccaattiioonn  iiss  aa  ggrreeaatt  ttooooll  iinn  aannyy  oorrggaanniizzaattiioonn  ssoo  lleett ’’ss  mmaakkee  iitt  wwoorrkk  ffoorr  uuss  iinn  tthhee  bbeesstt  

ppoossiittiivvee  wwaayy..    II  aamm  vveerryy  hhaappppyy  ttoo  iinncclluuddee  aanneeccddootteess  aanndd  ssttoorriieess  tthhaatt  yyoouu  mmaayy  wwiisshh  ttoo  sshhaarree  aanndd  iitt ’’ss  nniiccee  ttoo  ppuubblliisshh  ddaatteess  

ooff  mmaajjoorr  bbiirrtthhddaayyss  aanndd  wweeddddiinngg  aannnniivveerrssaarriieess  ooff  mmeemmbbeerrss  wwiitthhiinn  oouurr  mmiiddsstt  ––  yyoouu  nneeeedd  ttoo  tteellll  mmee..  

GGRRAAEEMMEE  ☺☺     
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