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GGrraaeemmee  PPiiggggootttt::  PPrreess..//EEddiittoorr    00441188  110099  665566  JJooyyccee  PPiiggggootttt::  PPRR  OOffffiicceerr::    00440099  888800  334488  

CChhrriiss  MMiillnnee::  SSeeccrreettaarryy::    00447755  558822  111188  GGlleennddaa  CCuulllleennaannee::  SSoocciiaall  PPllaannnneerr    

PPaattrriicciiaa  SSkkiinnnneerr::  TTrreeaassuurreerr    00443388  661111  883355  MMaauurreeeenn  MMooffffeetttt::  SSppeeaakkeerr  OOrrggaanniisseerr  00442277  008844  442222  
    

NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG  ––  TTuueessddaayy  99  MMaarrcchh,,  1100AAMM  aatt  KKaallaammuunnddaa  CCooCC  CCeennttrree,,  2222  MMiilleettii  RRdd  LLeessmmuurrddiiee  

GGUUEESSTT  SSPPEEAAKKEERR  ––  DDrr  RRoobb  ZZiieeggllaarr  rreepprreesseennttiinngg  CCoouunncciill  ooff  tthhee  AAggeeiinngg  ((CCOOTTAA))  eexxppoouunnddiinngg  oonn  

““SSttrreennggtthh  ffoorr  LLiiffee..””  

  llaasstt  mmiinnuuttee  cchhaannggee  ooff  ssppeeaakkeerr  aatt  tthhee  FFeebbrruuaarryy  mmeeeettiinngg  mmaayy  hhaavvee  ccaauusseedd  ssoommee  

ddiissaappppooiinnttmmeenntt  ffoorr  ssoommee  bbuutt  PPaatt  HHaallllaahhaann’’ss  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  sstteepp  uupp  oonnee  mmoonntthh  aahheeaadd  ooff  

sscchheedduullee  wwoouulldd  ssuurreellyy  hhaavvee  ggllaaddddeenneedd  tthhee  hheeaarrttss  ooff  aallll  5544  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  oonn  tthhee  ddaayy..    PPaatt  iiss  aann  

aabbssoolluuttee  gguueesstt  ssppeeaakkeerr  ggeemm,,  aass  hhiiss  rreeppeerrttooiirree  iinncclluuddeess  aallll  mmaannnneerr  ooff  ssiiddee  eeffffeeccttss  ddeessiiggnneedd  ttoo  kkeeeepp  

tthhee  aauuddiieennccee  iinntteerreesstteedd  aanndd  eenntteerrttaaiinneedd..    HHiiss  kknnoowwlleeddggee  oonn  aannyytthhiinngg  hhiissttoorriiccaallllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  

tthhee  KKaallaammuunnddaa  ddiissttrriicctt  iiss  oouuttssttaannddiinngg  aanndd  II  ddoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  wwee  aallll  lleeaarrnntt  ssoommeetthhiinngg  aabboouutt  tthhee  aarreeaa  

iinn  wwhhiicchh  mmoosstt  ooff  uuss  lliivvee..    HHee  ffooccuusseedd  hhiiss  ttaallkk  oonn  ttwwoo  tthhiinnggss;;  KKaallaammuunnddaa  gguueesstt  hhoouusseess  aanndd  tthhee  

KKaallaammuunnddaa  BBuuss  CCoommppaannyy;;  aallll  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ffrroomm  tthhee  eeaarrllyy  11992200’’ss  ttoo  ppoosstt  wwoorrlldd  wwaarr  1111..  TThhee  hhiillllss  

aarreeaa  aarroouunndd  KKaallaammuunnddaa  bbeeccaammee  nnootteedd  ffoorr  iittss  hheeaalliinngg  ppoowweerrss  aanndd  ppeeooppllee  wwiitthh  mmeeddiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  

lliivviinngg  iinn  tthhee  PPeerrtthh  mmeettrrooppoolliittaann  aarreeaa  ssoouugghhtt  aaccccoommmmooddaattiioonn  aatt  tthhee  sseevveerraall  gguueesstt  hhoouusseess  tthhaatt  

sspprraanngg  uupp  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ddiissttrriicctt..  TThhee  ddiissttiinnccttiivvee  mmaarroooonn  aanndd  bbllaacckk  KKaallaammuunnddaa  bbuusseess  ddeeppaarrtteedd  

ffrroomm  PPeerrtthh  iinn  SStt  GGeeoorrggee’’ss  TTeerrrraaccee  aanndd  tthheerree  ttoo  pprroovviiddee  aaddvviiccee  ttoo  ttrraavveelleerrss  wwaass  cchhiieeff  iinnssppeeccttoorr  

FFrreedd  AAyylliinngg..  PPaatt’’ss  iinnttiimmaattee  kknnoowwlleeddggee  ooff  eevveerryytthhiinngg  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhiiss  ppeerriioodd  aanndd  hhiiss  aabbiilliittyy  ttoo  

iimmppaarrtt  iitt  ssoo  cclleeaarrllyy,,  mmaaddee  ffoorr  aa  vveerryy  eenntteerrttaaiinniinngg  hhoouurr..    PPaatt  iiss  aallssoo  ssuucchh  aa  lloovveellyy,,  ppeerrssoonnaabbllee,,  ddoowwnn  

ttoo  eeaarrtthh  bbllookkee  tthhaatt  II’’mm  ssuurree  tthheerree  wweerree  mmaannyy  wwhhoo  wwoouulldd  hhaavvee  lliikkeedd  mmoorree  ooff  hhiiss  ttiimmee..  

TThhee  ppiiccttuurree  sshhoowwss  PPaatt  dduurriinngg  oonnee  ooff  hhiiss  sskkiittss,,  iimmppeerrssoonnaattiinngg  tthhee  rroollee  ooff  cchhiieeff  iinnssppeeccttoorr  FFrreedd  AAyylliinngg  

ggiivviinngg  aaddvviiccee  ttoo  MMaaggggiiee  DDee  JJoonngghhee,,  aaccttiinngg  tthhee  rroollee  ooff  aa  gguueesstt  hhoouussee  ttrraavveelleerr  ffrroomm  SStt  GGeeoorrggee’’ss  

TTeerrrraaccee..  

MMoonntthhllyy  oouuttiinnggss  ––  GGlleennddaa  CCuulllleennaannee  hhaass  bbeeeenn  eexxttrreemmeellyy  bbuussyy  oonn  

oouurr  bbeehhaallff  iinn  oorrggaanniizziinngg  eexxccuurrssiioonnss  tthhrroouugghh  CClluubb  5555..    WWee  aarree  ooffff  ttoo  

aa  ffllyyiinngg  ssttaarrtt  oonn  TThhuurrssddaayy  1188  MMaarrcchh  wwhheenn  wwee  vviissiitt  PPoorrtt  

BBoouuvvaarrdd//MMaanndduurraahh..    MMoorrnniinngg  tteeaa  wwiillll  bbee  aatt  tthhee  PPoorrtt  BBoouuvvaarrdd  WWiinneerryy  

aanndd  tthheenn  oonn  ttoo  YYaallggoorruupp  NNaattiioonnaall  PPaarrkk  wwhheerree  wwee  wwiillll  sseeee  660000  

mmiilllliioonn  yyeeaarr  oolldd  TThhrroommbboolliitteess  vviiaa  aa  bbooaarrddwwaallkk..  LLuunncchh  ccoommpprriissiinngg  

FFiisshh  &&  CChhiippss  iiss  aatt  tthhee  PPoorrtt  BBoouuvvaarrdd  MMaarriinnaa..    PPlleeaassee  nnoottee::  PPaayymmeenntt  

ooff  $$5555  ((ccoorrrreecctt  mmoonneeyy  pplleeaassee))  iiss  eexxppeecctteedd  aatt  tthhee  MMaarrcchh  mmeeeettiinngg..  

TThhee  AApprriill  oouuttiinngg  TThhuurrssddaayy  2222  AApprriill  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  bbooookkeedd  aanndd  oonn  

tthhaatt  ddaayy  wwee  wwiillll  bbee  vviissiittiinngg  YYaanncchheepp//TTwwoo  RRoocckkss  wwiitthh  lluunncchh  aatt  tthhee  

YYaanncchheepp  IInnnn..    MMoorree  ddeettaaiillss  ttoo  ffoollllooww..  
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OOlldd  AAggee  iiss  aa  BBuuggggeerr!!!!  FFoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  iinn  2200  yyeeaarrss  tthhiiss  nneewwsslleetttteerr  wwiillll  aarrrriivvee  aa  lliittttllee  llaatteerr  tthhaann  

uussuuaall  aanndd  tthhaatt’’ss  bbeeccaauussee  II  hhaavvee  jjuusstt  ssppeenntt  tthhee  llaasstt  55  ddaayyss  iinn  MMuurrddoocchh  SStt  JJoohhnn  ooff  GGoodd  HHoossppiittaall..    

NNoott  oonnllyy  tthhaatt  bbuutt  tthhiiss  yyeeaarr  ssttaarrtteedd  ooffff  oonn  sshhaakkyy  ggrroouunndd  wwiitthh  ttwwoo  ccaattaarraaccttss  bbeeiinngg  rreemmoovveedd  aanndd  aa  

ppaacceemmaakkeerr  iinnsseerrtteedd..  OOnn  MMoonnddaayy  2222  FFeebbrruuaarryy  II  hhaadd  aann  aappppooiinnttmmeenntt  wwiitthh  mmyy  CCaarrddiioollooggiisstt  wwhhoo  

iimmmmeeddiiaatteellyy  ssaaiidd;;  GGrraaeemmee  yyoouu  ddoonn’’tt  llooookk  ttoooo  wweellll  aanndd  II  aamm  ppuuttttiinngg  yyoouu  ssttrraaiigghhtt  iinnttoo  hhoossppiittaall..    

FFoolllloowwiinngg  aa  ttrruucckk  llooaadd  ooff  tteessttss  aanndd  bbuucckkeettss  ooff  bblloooodd  bbeeiinngg  eexxttrraacctteedd,,  nnoott  ttoo  mmeennttiioonn  kkiiddnneeyy  aanndd  

bbllaaddddeerr  ssccaannss,,  hheeaarrtt  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  aann  iirroonn  iinnffuussiioonn;;  II  ffiinnaallllyy  eessccaappeedd  oonn  SSaattuurrddaayy  aafftteerrnnoooonn  

wwhhoollee  aanndd  iinnttaacctt  bbuutt  ddeecciiddeeddllyy  sshhaakkyy..  

CChhrriiss  MMiillnnee  vvoolluunntteeeerreedd  ttoo  wwrriittee  tthhee  NNeewwsslleetttteerr  ((ffoorr  wwhhiicchh  II  aamm  ggrraatteeffuull))  bbuutt  II  ddiiddnn’’tt  tthhiinnkk  yyoouu  wwoouulldd  

mmiinndd  rreecceeiivviinngg  iitt  aa  bbiitt  llaatteerr  tthhaann  uussuuaall..    AAfftteerr  2200  yyeeaarrss  iitt’’ss  bbeeccoommee  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  II  lliikkee  ttoo  ddoo..  

SSoo  tthheerree’’ss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  yyoouurr  hheeaalltthh  iiss  yyoouurr  wweeaalltthh  aanndd  II’’mm  ssoo  ggrraatteeffuull  tthhaatt  II  hhaavvee  JJooyyccee  iinn  mmyy  lliiffee  

aanndd  aa  ggrreeaatt  tteeaamm  ooff  mmeeddiiccaall  eexxppeerrttss  llooookkiinngg  aafftteerr  mmyy  iinnnneerr  wweellll--bbeeiinngg..  II  hhaavvee  bbooookkeedd  aannootthheerr  2200  

yyeeaarrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreecceeiivvee  aa  lleetttteerr  ffrroomm  tthhee  KKiinngg  aanndd  II  hhooppee  tthhaatt  mmyy  ppoossiittiivvee  mmiinnddsseett  wwiillll  sseeee  mmee  

aacchhiieevvee  tthhaatt  ggooaall..  

IInn  tthhee  mmeeaann  ttiimmee,,  kkeeeepp  wweellll  aanndd  kkeeeepp  ssmmiilliinngg  aanndd  II  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  sseeeeiinngg  yyoouu  oonn  TTuueessddaayy  99  

MMaarrcchh..    HHooppeeffuullllyy  aatt  tthhaatt  ppooiinntt  wwee  wwoonn’’tt  hhaavvee  ttoo  wweeaarr  mmaasskkss  bbuutt  mmoorrnniinngg  tteeaa  wwiillll  ssttiillll  bbee  sseerrvveedd  iinn    

iittss  bbaassiicc  ffoorrmm..  

PPlleeaassee  eexxccuussee  tthhee  bbllaannkk  ssppaacceess;;  CChhrriiss  iiss  ddeessppeerraattee  ttoo  rreecceeiivvee  tthhiiss  ddooccuummeenntt  aanndd  II  hhaavvee  rruunn  oouutt  ooff  

ttiimmee..  
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