
DE  NEDEmANI>SE  VERENIGING  IN  DE  SUTHERLAND  sHIRE.

(The  Nethorlands  Society  in  the  Sutherland  Shire  )
Correspondentie   adress   P.O.Box  209,   Suthei`1at]d  2232.

Opgerichtg   Aucu> stus   1953.

Lid  +an  cie  Fèdei`&tiè  van  Nederiandse  Veí`enií;ringen.

Voorzitter          s   Koos  simonis                               tel.(047)36  2737
Secreta.resse     3   Amie  Henss                                           520  7082
Penniti€3rLieestor3   Cor  Mooiman                                                528   7160

Het  vereni€:jíngsjaLi`r  loc>pt  van   1  Juli  t/m  3,0  Juni
Contributi3  a..iins   The  Netherlands  Society  ±n  the

Sutherla.nd  Shire,
P.0.Box  209,   Sut.herland  2232.

Contributie  bedragigt8$10.-per  echtpatir,   $6.-per  persoon.

CljuBPOST .

Redacteui.3   Jo  Broei`,   tel.   520  8735.
Zend.  uw  copie  naar  P.0®Box  209,   Sutherla.nd,   2232.
Copie  moet  lJinnen   zijn  ]£99E  de  tweede  Maandag  van  de  maand.

KLAVEHJAS   CLUB.

Voorzitter                   s   Andro  Brugel                       tel.   520  0911
Secretaresse               s   Grace  volkers                                 5231204
Penninímeesteresses   Chi`is  Ludwig                                  709  4759

Kla.verj ci`ssen  iedere  Vrijdagavoï}d, aar`va.ng  7.45  uur9

;Z;hsïï===spËËËÈ:ä;;ssS?Ë:Ï:ánd  (na("t  het  statíon,.

VIS   CLUB.

Voc)rzitter         g   Arthur  van  Tienen
Secretaris         s  Albert  Knorr
PeminLrïnec>Sters   Kees   de  Jong

tel.   520  8125
520   7086
543  4368

Bijeomkomst   iedere  DondepdagavQnd  V00R  een  vis  competitie
aanvang  s  uur,  bij  Arthur  en  LenieT= Tienen  thuis!
Wooden.Sbc`o  Motel,   1225-1233  Princes  Highway,   Engadine.
Tel.   520   8125.

TONEm  GftoEP.

Onder  leícünc;.  van  Koos  Simonis                     tcl.   (047)   36  2737.
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ei.1ijke  verse  vis  eten  van  de  barbecue  in  het  park  aan
vers  van  de  Port  Hacking  riviei.,  bij  cTe  Scouthal  in

ËËÉ}3i.   Vooi`zien  va.n  aiie  extrais.
Ohs  bestuu.r  í';.cl:,it   onze  leden  weer  oni;v,ingen  met  een  Ér;i'atis
open-1ucht  cli[ier.

e  ti`ouwe  visclub  vangt  de  vis.
De  koffie  is  klatir  om  11   uur.

vissersvloot  komt  binnen  om  12  uur.

Iedei.e  ga,st  bi`enöti  een  stoel,
ljord,   kom  en  bestek.
Kaarters  een  tafeli;je.

ongunstíg  weer  bel   528  7160     of     520  7082

even  voor  o}iz?,e   nieuwe   leden3

cq..ts  van  de  ljcirbecue3        Va`naf  Presicl.ent  Averiue  vols.t  men
Nc)rth  West  Arm  Road  helemaal  ui+.  tot   aan  T  crossing,
ks  af  tot  voorbij  winkels,   daai.  rechts  af  in  Swallow  Ro
ve  tot  in  Reserve,   bij   de  i`oocl-wit-blauwe  vlag.

Bffituur.

k-
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TmTis  vooR  Aij  oNZE  LED".

Als  U  niet   speclt  ku`Lit  U  kijkenl

Ons  tetinis-toernooi  is  in  Kumell,   in  een  intei`essante  omgeving,
''The  birthi)1ace   of  a  nLition!"

Er  is  een  groot  picnicparkg   een   strand  en  eer]  museum,  waard  om

dat  allemaal  te  zien  of  weer  te  zien.
In  het  verloop  van   d.e  middcig  bent  U  mooi   op  tijd  om  onze

kwart-en-halve-eindstrijden  te  zien  en  uiteindelijk  de  finale.
U  kunt  klappen  zien  en  horen  als  kanonschoten.

Na  de  finale  kunt  U  de  uitreiking  meemaken  van  de  troí.ee's.

Wij  winnen  met  trots  en  verliezen  met  een  glímlach  en  heblJen

een  fijne  dagl
Koh  en   zie  de   "Dutoh-Australian  open"   cn  mcicik  2  Maart   in

Kurnell   een  NederlcincTLse  dag.

Aproposg   bij   de  tennisbar}en  is  ecn  licensed  bar  -  een  snackbar  -

eer}  barbeque.

I)e  toegang  is  vrij

Tïe   beginner]   12   noen

ln  geval  van  ongunstig  weer  wordt  het  9  Maart.

I)e  temi§banen  kunt  U  vinden  aan  Captain  Cook  I)rive  naast

het  Caltex  benzine  station,   in  hei;"Caltex  Sport   en

Recreation  Centre."

-X-X-){j€%jt--)t-X-*X-X.%
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Onze  Nederlandse  temisspelers  en  hun  Australische  vrienden  (spouses)   hebben
weer  de  gelegenheid  hun  tei'miskwaliteiten  te  meten  in  É£gim_e_r}LË  dubbolspe|
zoals  gewoonlijk

op      Z0NDAG         21,,¢AAPiT

PLAATSS   De  tennisbanen  van.het   Cal.tex  Spopt  en  recreationcentre,
C.rïptain  Cook  Di`ive,   Kurnëllg   ncia`st  het  Caltex  benzine   station.

TIJDS   Aanvang  wedstrijden     12
a.u.b.   aanwezig  zijn  voor  paarvorming     11.30  uur

ER  IS S  Ë3ËfïÈc2äËËdmË3Ë;e=g±ÏtË£fïËäá )££Ë±1ËÏ±£glls

SP JLERS   C;Ol"`flBU'I'IE     $3.00  per  persoon

•.u...tegen  de   avond  komc}n  de   ''mozzies".   I)on't   forget   the  aerogard}

WEDSTjH.JDljEIDffi
A®   DE  HAAS.

Hoewel   allo  moL'ïelijko  moeite   zal  woi`den  gedaan   eon  balans
te  krijgen  wa'i;  betreí`t  vrouwelijke  cn  manr}elijke  spelers,
er  is  eon  mogelijkheid  voor  c®n  overschot  v,]`n  een  van  13oide
Sexen,
Een  evéntueel  overscli_ot   zal  in  reserve  worden  gehouden.
Paren   zullcr]  worcl.eri`  govormd.  níicl`r  volír;.orde  vïi,n   binr]enkomst
vcm  aanmeldiníj.

Aanmelden  pcr  telcfoon  aan     Aa,d  de  rlaas  V00R  23  Februclri  a..s.

tel.   521   5265.

i+i{-){--`Á-^4i{Yr-X-iíjíi€J*i¢

-5-



i>Ecm`jïBm      i985.

Klaas    en     Claus.

Ons  Sinterklaasbal  lié;*   al  weer  twee  riiaa.nden  achter  ons  maa`r  de
herinnering  er  ac®`n  blijft  nog  steeds,   als  een  feest  van  gezelligheid.
Het  eten  was  pei.fect,   er  was  nog  een  extra  gla,asje  en  de  bcind  was  op
z'n  klaasbest,
Ja  Sinterklaas  was  een  sukses  niet  alleen  de  avond  maar  ook  meneer  zelf .
Hebt  U  wel.eens `  een  loerjongen  Sinterklaas  gezien?    Onze  Sint  bracht
er  een  mee,   om  hct  vak  te  leren  en  om  als  filiaa,lhouder  te  worden  in-
gewerkt.     Heeft  no6r  gecn  baard  zelí`s  nog  geen   stoppertjeg   maar  c].a.i;   is
wel  te  huren.
Zwarte  Piet  was  wGer  erg  onrustig  en  gebruikte  de  hele  vloer  en  tcj'a,f
d.eze  keer  geen   zwai`te   zoentjes  wegg   wel  pepernoten.
Iedereen  vraagrb   zich  vanzelf  a.Í.,   of  hGt  kleine  Sintje  een  ondeugend
slipperi;je  is  g`cwccst  van  zijne  heiliÉ.heid  en  of  hei;  bezoek  Üan  de
paus,   hier  íets  mee  te  mciken  heeft  c.^1s  deze  binnenkort  een  kusje  komt
drukk.en  op  de  groncl  vc?`n  Mascot  vliegveld.

KERSTDINER.

Het  kerstdir}er  van  de  ljewoners,   het  bestuur  en  de  medewerkers  vLin:de
Juliana  Villa,ge  wa.s  ditma.al  in  de  grote  eetzaal  van  de  Gymea.  club.
Het  was  een  heel  gezellige  avond,   opgeluisi]erd  door  een  cgroep  clames
die  met   za,ng  en  ritmische  bewegingen  ons  een  fijn  programma  brachten
ondanks  het  gebrek  ti.ti`n  verhoogd  toneel  en  de  lcrïnge  aanloop  die  het  oÏL
komen  hinderde.
Dat  Santa  Clcius  eon  uitgroeisel  is  va,n  debischop  van  de  lage  la.nden
konden  wij  mei'ken  bij  het  opt,reden  van  Santa  na  het  dinei.,   zelfs  de
stem  was  heel  goed  geimiteerd.

Ë?Íi31:?=a:äÈ^:ÈeäevÈ?:rgËä5n ~Èáo=1Lg?sV£3Ëä?Ï:::ingen  en  de  org`1ni-

Redaktie.

*-X.t(**i¢it.X.%*ií-`Á*

Het  nieuwe  .jacir  begon  r]iet  zo  prettig  voor
de  Familie   Clil.eson.,`     toen  Theo  op  s  Ja.nuari
plotselir}g  door  een  ernstige  beroerte  wercl
gei;roffen.     Hij   is  nu  reeds  enige  weken  in
de  rehabi|i-batie-unit  van  het  Su±herlar]d-
hospitci`al.     Er  is  al  enige  verbetering  zichtL `-i.`
bar'`r  en  we  hopen  dat   Corrie,   Theo  binnen
enkole  weker}`  weer  thuis  mag  he.bben.
A11e   lecl.en   vcr``n   de  Nederlandse   Vei`eniging  en
Visclub  wensen  Theo  van  hai`te  beterschap  toe.

Gerard  Roebers.

-7-
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Ondanks  alle  d"k-Le  die  de  Kerstdagen  met   zich  meebi.engen  is  het  open-
inakén  van  presenijjes  altijd  een  aardige  afv+rísselin6r  tenopzichte  van  de
vermoeienissen  vc"i  eten  en  drinken,  maar  de  aanwezigheid  van  jon!`rp  kín-
deren  en  hun  recl^kties  maken  het  altijd  zeker  ~\-Jel  1euker  en  interessanter.
Onze  oudste  kleincl.ochterg   nu  achtg   hecí't  opgehouden  te  geloven  in  dë
HCLHCLman  cn  zit  nu  vol  met  ketterse  gedachten  over  haar  nieuu  verwomen
wetenschap  van  cl.eze  \,'andelende  verldeedpartiü  maar  voor  de  aüdo-i©  t'm

resp.   6  eri  4,   -is  er  nog  geen  on6`elovig  viiiltje  aan  de  lucht. `
Zogaat  het  in  eí>,ti+  nensenlevem   hoeveel  maal  geloven  we  in  iet*   orii  dat
later  prompt  wocr  los  te  laten.
Principes  sti-úln  en  vr,lleng   bij   somrii8-en  duui.t  de  verancl.erinó.  jarong  bij
anderen  heeft  cl_ikwijls  de  laatste  spreker  gelijk..
In  "Van  Den  Bui.g's  jourmcl`1"  -ti.]dsc,hrift  voor  Nederlande=t#  ir`  hot  bulten-
1and  -  lclzen  wij   [iieuwtjes  over  ons  tr.oninklijk  huis,   de  familie  cl.ío  boven
de  partijen  staat  en  blijkbaar  tegen\ïoordig  oo`~K  weer  l]oven  de  demokratie!
Apropos8   "Van  cl.cH  Burg' s   journaal"  verzoekt  een  ieder  die  bericlit`r,'evingen
publiceert  uit  hu.n  orgaan  het   adrBs  `be  vermelden3
Voor  Australies   B.J.Internatíonal8   1019  Híáh  street91Talvorn,   VIÜ   3144.
Tien  maanden  j3.araïJbonnement  t`25.-.

:ä=g?:??fliïïe*:ltelL:oËÈn=-Ïg`=pd!]ieË3?:ËfágvË?e,,,,J,fËË:Ïlä)in:s,ËÈÉï;rä?rlvïänhet
gelijkbenig  tï.apezim)  via  Juliana  en  nu  Beatriy.  -  en  in  de  waziGo  Verte
van  onze  tockornsti€.e  historie  -  í\ÏJillem  Alexandor  -  1oí]   elke  Neclerlander

g3r:|äd?=:;pä:rilár:Jvl:: P1=: ïJËr#-zli3Ïe-ïJf:  á:á:. een  foto  Van  do  del.de-Dinsdag  kompleet  mo-b  de  opgepoetste  koetft   5.es,-boomde  kostuum*   miterij

en  al  de  glim``iiende  g.1orie  op  het  Bihnenhof .
Er  is  geeri  Orcnjo-zon,   maar  ook  geen  Marxístische  regen,  ïv'ist  U  clat  die
pi`aalwa.`rjen  viei-  .breden  heeft   om  boven  te  komen?     Een  hcle   ondernei.-ii.ing
vc>or  mensen  cl.ie  hLi.n  brood  niet   op  de  lacl.der  verdienen.
Op  de  f:oto  stacit  liet  konínkliik  paar.     Beatrix  (volË;rens  de  tla`nes)   -'.utteri8`
aan£?el'|oed  cn  Claus  wcit  uitgezakt  en  daarnaast  Willem  Aloxand"  str"  in  de
houding  als  lee-fjo.n&€n  marino  offícier.
TITELS.        V\,Ïe  woi3en  wel   dat   d.e  konä,n8.in   `tBeatrix  bij   de   bTa-bie  Gods,   koning+n
ïäïRderiaiiden"  i*  maar  daamaast  heeft  zij  nog  44  andem  titols.    Zij  is
bm   Erf-en  vríjv-fouwe  van  Ameland  (mag  da-ar  ongedii7on€J;en  op  het  orf  rc,nd-
hangenL     VerLILer  is  zij   2x  Prlnces,   7x  öTavin,   22-mai.kie7.in,   10x  bcironesseg
21x  vrouvm  en   lL-  bu`fgíTavin.     Claus   zeori   gewoon  Trix.
Wij   zullen  dit  blml~  nog  even  bewaren  voor  lezers  die  popelen  om  til  c'_ie  titels
volledíg  i;e  le-fen  kennen  om  dit  gcbrek~  aan  hun  opvoQding  aan  -be  vull'"vervol8.  blz;   9
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vervolg  "Stoffer  en  Blik".   o...u

Princes  Christina.    `   Dit   zwarte  va`n  de  Oi`anje  schapen  is  van  jongsaf
ons  altijd  gebleken, moeilijk  meo  te  komen  in  het   c;rareel  vant.de  gouden
koets  en  het  .K_oninklijk  hofleven  in  het   algemeen.
0Ïize  grote  onkundigheid  van  het  wel  en  wee  van  de  koninklijke  familie
blijkt  wel  uit  het  feit  dat  wi`j  niet  eens  wisten  dat  deze  jongedc"e  weer
terug  in  ]`Tederl.md.  ï\7as.
Zij   schijnt  wel  te  willen  blijven  want  haar  "hutje  oj?  de  hei'L gaiit,  er
als  volgt  uitziens
En  daarvoor  vond  zij
een  1]1okjc   land  op
het  landgoed  vcm  hacq`r
lLiloeder   ''De   Hoi`sten"   in
Wassenaar,   wa`ar  het  huis
moet   komen.      Maar.o®.„
zeiden  de  autoriteiten8

E   ïEi    Íiï    Ë
LiL'.    Eï   ffi--  iË~ Ë]   lË   ~ffi   Ë},  !

riïT Ëï '!Ïj  tj~ H,Ë
"Onmogelijk!   want   "de  Horsten"   is  beschermd

natuurgebied" ! !
En   clat  was  da,t!!

En  daar  zou  iedere  rechtgeaarde  Nederlandoi.  zich  bij   hebbon  neergelegd.
(of  moeten   neerlegi-?en) .
TJ[ciar  "Natuui`bescherming"   en  Parlement  kenden  nog  niet   de  doortastendheicl.
van  een  afstamm.eling  vc?`n  het  huis  van  Orarje-Nassau  (Je  1\i'taiï]tiendi.ai
staat  er  in  hun  Üapen)
En  zo  heeft   zij   net   zo  lcing  volrgehouden  totdat  uiteindelijk  het  colle£©
van  de  Racicl  van  State  het  hecí`t  gocdgekeurd!!
'ülJij   hebben  in  clit   orgci,a.n  cn^l  eens  naar  voren  gebracht  dat  het;  tijd  word.t
dit  beschimmelcle   colloge  uit   ons  parlem.entaire   systeem  te  ve=fwijd.eren.
Een  eerste   en   tweed_e  ka,}ner  als  wetgevers   zijn   €]Ll  mecr  dan  genoeg!
En  ziedaar  deze  verenigrJ.e  adervei`kalkers  haalden  hiei`  alle  demokra,tisohe
principos  overhoc`p  orn  clit   "vuile  l.akkíe"  uit  te  halen.-ilad  Canad.a   gecn  woeste   c;Tond   genoeg  om  een  huis   te   bouï\Íen?

Prins  \Villem-Ale,vLa`nder.        Een  van   de   opkomonde   leden  van  de   Oi-ci,n,je-g;c-ircle
zeg  maar  Alex

Deze   jongeman   is   c>nlLi`nó`s   18 jaar  geworden  en   iemand  vond  het  nod.i£.  een
boekje   over  heni.  te   sc]`irijver]   cn  hicrbij   volc^;-on   enige  uitsprakeïi  vcn^n
Neerlands  toekomstií.?e  vorst, 3
"Hij   vindt   zichzelí`  niot  ].astig".      "Hij   zit  niet  te  wcichten   op  de  cl.acr;r
dat   hij   zijn  Ï''Ioccler  rt^ici€.   opvolgcn"o      "Hj.`i   vindi;   dci`t   or   aari   vrouwelíjl^=
schoon  helemaa,l   niets  roncTloopt   behcilve  Stefanie  vr}n  l',{oriaco"o
(Is   dat   bloed  1]la`uw  Í5.onoog?)   "Hij   vincu   cltn`t   zijn  Ï,`Ioeder  "bekakt"   pm:ït!
Met   zijn  meerderjf`ri8`heicl  is  hi.j   nu  als"Prin8 3van  Orcmje"   1id  t%.ewopden
van   de  Ra`i`d  vaii`  State.   (Bancljes  van   sigaren  peuteren   en  portflessen  oiJen-
trekken)   I)achten  wij   cl.:i`t  alleen  Engeland  vol   z7jat  iiiet  tra,ditie?
Het  boveng®noemcle  boeLr_je   is  gcschreven  door  Renate  Rubenstein  en  kost
fl   32.50!      Ha`ast   U!
Ons  demokratische  koningshuis.



Vervolg  "Stoffer  en  Blik"oo ......

Onze  koningin  Bea,trix  is  Koningin.     Het  demokrcl^\tische  bloed  van  Juliana
is  bij   ha,ci`r  in  de  verdunnir]g  geraakt.     Jammer,   want  koningshuizen  leven
tegenwoordig  op  de  rand  van   de  volksvulk.aan.     Eenvoudig  rondscho`rrelen
is  voor  deze  mensen  cl.e  l]este  manier  om  zich  te  handha.ven.
Maar  een  vleu8.je  dei'iiokrLitie  kwam,   volgens  eon  borichtje  in   "v.cl..B's-
joui`naal"   onlangs  wcc)r  even  nac-.r  de   oppervlakte  tocn  de  Koningún  lJesloot
zich  als  hof-a'uto  een  Ford  "Scorpio"   a.€\n  im   schafí'en,   waarmee   zij   zich
op  hetzelfde  niveau  heeft   geplaatst   cl`ls  de  oliemang   terwijl  v\.e  dc`echo
van  Louís  Davids   horen8   "En   de  konin€?in   Heeft   een   Fordje  opgeda.íing   en
di-«ir  rijdt   zij   mee  ci`1s  cen  voi`st   door  de  Jordaan".

BRERO

•*-X.tt+yrt{+)t3\`*7Yitx-*

----       1986    HOLLANI)    FESTIVAL

Het  eerste  lustrum  vL|`n  di.t  grote  Í.eest

w.ordt   dit   jaar  weer  gehoucl.en  op  de

Fairficld  Showground  van  21-23  Febiuari
Vrijdag            4   pm     tot     12  pm.

Zaterdag       10am     tot     12pm

Zondag            10cm     tot        6pm.

it-JÁit**JÁ-*ií-)(-i{i€*-X

Nlml.,-tíE   Lï-]Ijn`T

I,,`[r.   +   T,'Irs.   11.    Stai`renburg
I]ílr.   +   1`[rs.   J.   Sieckcr
},`Ii`.    +   Urs.    Ag    vcin   T-w-ist

-   Gymea.
-  Kingsf ord
-Ijotgeman` Court  Mircincla,

IÏ.r.   +  Mrs.   D.A.   v.   I)igé?elen  -   Cronulla
I{r.                         C.    Have.na^p^r
I\.'Ïr.   +  Illrs.   A.   Strik
llr.   i-Mrs.   J.   Berkhout
liílrso                  T.   Barendrecht

`..SÄrs.                    A.    Scheeres
I\i[r.   +  ïirs.   E.J.   de  Jong
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-  Julinr`a  Villa{ïe    I\liiranda
I  Logeman  Court  Miranda
-  Logemrin  Court  Miranda
-   Logeman   Court  I\íliranda
-  Logeman  Couri;  Miranda
-   Wooloowareo



K.L.Ï/I.   Kalenders

Kwamen  wij   ín  voric;-e  jaren   altijd  vL7`n  deze  kalenders  te  koi-i;  voor  de
verkoop  onder  onze  leden,   bij   het  doorkijk.en  van  eeri  exempla,cir  was
het  a,l  t,e  voorzien,   dcit  het  ditmaa.l  andcrs  zou  lopen.
We  mistr.`;n   de   fijne  Nederla.ndse   lcn`ndschappen,   oude  gebouwen   on  typische
buui`ten  en  de   speciale  typen  var]  onze  Nederlandse  bevolking.
Met   hët   cl.ragen  vcn`r]   dcrt..tum-horloges   d_ient   een   kcilender  nu   alloen`ma,a.r  als
wa,ndversiering  en   als   zodanig  mist   de  K.Ijol\íl.   de   boot   voc)r   1986;   gezien
de   "moderne"   inhoucl.     Mod.ei`ne   excessen  duren  meestal  maar  ïcort.     Dat
hebben  we  gezien  a,an  de  lange  haren  en   slordige  k-leding  van  de  jonge-
luio
ln   de   schilcl.erlmnsT,t   cl.uurt   het  welisi,wciar   lcinger  mLiLdl+r  we   hebben   onlan8S
ontdekt   dcrit   in  c'ie   competitie  voor  cle  Archibcq`1t  prijs  de  iní;`ostuu.rdo
portretten  !ne3r  em  meer  op  gewone  r.ionsen   gaíin   lijkeng   en  V0r  We89
(a  Í'ar  cry)   va`fl  clie  lange  pl(it[?eroden  Í.íguren  en  gruwelijk  rl.oor  elkaar
geslagen  wezens  wiitir  in  de  wei.kelijlüeid  ecn  begraí`enís  ondeme.rLior
{?een   racid  mee   zou  weten.
Or}s  bestuur  heeft  de   zending  kalenders  opgcrold  aanvaard  in  gc>ecl  vciL
trouwen,   maa,r  vol6-'ende  keer  mogcn   zij   eerst   oen  pi`oeí'  sturen.
Wij   zi,jn  tr.reen  fílantroperi  c>n.,ihet  bcstuur  zal  proberen  het   overschot
i;erug  te   s-buren.
Reklame  !naken  voor  de   K.LOM.   en   er.  nog  voor  betalen  ook,   o.k.,   maar
cl.c-m   ook  wel  voor  iots  moois  a.1si;ublicft.
Het   bcstcl`an   vcin   d©  K.LOM.   sta`at   of  valt   niet   metJ  de   verkoop  vcnL`n  hun
jaarlijkse  kcl`1endcr  en  opmerkingen  in   ons  prutsblacn`dje   zullen  6y`eQn
i3ewicht   in  de   schcicil   legs-en  voor  een  firma  met   zo'n  wereldvluchi;,
wij   7uijn  maci`r  eeii   "stem  roepend  in   de  woesi;ijn",   matT]`i ..... o.   misschien
luistert  or  iemand.

Retl.aktie.

*ií~xyí~x`i{-)¢-)(-*}€ií?íií%t€

Ai)RESv []FiAÏ`rDHRiNG      C0i`TSuljAAT
+  -_             ------             _       _   __-

Het   consul{i,Tt-gcrp raal  der  Nederlcinclen  met   in.i-iegrip
vc-in   de  I\Tecl.cJ`i.ltindse   emi£Tatiodienst   zijn  vorhuisd  en
wol   vt-tn   he,t   Aol`i,[.P.   gc'|iou\fi,Jg   50   BridgG   St. ,   Sydney   Ïitci^a,r

Bondi  Junction  Plazci.  Tower
500  0xÍ`ord  Strcet9   19e  verdieping
Boncli   Junction,   NSW9   2022o

T:i:°ïsÏ)2::;_:::;
Te  bercikon  per  trein  ncl`.ar  Bondi  Junction.
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HET      35.Ï.A.P[Cr  BESTAAN   VAN   DE  NEDERïjANDSE   V0LKSÏ,ANS   GR0EP.
-         =    ----------------------                                       L    _    _   _+_   T_

Ter  geleg.onhcicl  van  het   zev©nde  lustrum  va,n  deze  bekende  oï.ganisatie
is  er  een   feestavond  georganiseerd  op  15  I\[o`art   a.s.   in  de
Bowma.n  Hall  vtin  het  Blci,cktown  Cívic  Centre.
Aanvang  s  u.ur.
Het  muzikale  entertainment  wordt  verzorgd  door  de  bekende  band
de  Bentony's.
Tickets  zijn  verkrij£.bacir  a  $5.00  per  peirsoon,
bij   de   secretaresse     lu`Ii`s.   Nicssen.     Tel.   €)51806

X-**

vmENIGINGs     coNTRIBUTIE.

Voor  enkele  leden  die  voor  het  verenigingsjaar  85/86
nog  stecds  hun  contributie  niet  hebben  betaald
is  dit  noá;.  een  verzoek  dat  cilsnog  te  voldoen.
Hc3t  bestuu.r  ziet   zich  ande5s  verplioht  deze  leden
af  te  voei.eng   na   15   Feb]:'uari  a.s..
Het   zou  voor  deze  vergeetachtigen  de  laLi`tste
Clubpost  zijn.

Hei;  bestuur.

%%*

BesSe  vi.ienden,

oP  Vrijdag   14   I\.i[cL;`irt   a. s.   hebl]en   we   een   Í.ilm\üvori.d   aangekc)ndi,r>rd.
in   "Juliana  Vill.i.ó.e".     lH'e  had(l.en  g`.ehoopt   ''Ciske   de  Ra`t"   te
lainnen  veri;onen  voor  die  gelegenheid,   matir  op  clie  da,tim  kunnen
we  deze  film  n-iet  krijgen.
\f\`re  hopen  lciter  in  het   jp{,:}r  een   extra   dai;um  te  kunnen  organi-
E33i.en     zoda,i;  U  niet   uitmist   aa,n   deze  mooie   film.

We  laten  overií3.ens  de  eerste  datum  niet   schieten.
VJe  hebljen  Pim  ljanzir]g  bereid  gevonden   deze   avond
(mn   s   tot   10  Li.i_i.r  met   eeri  kofí.`iepauze)   i;e   vullen  met   een
pracn`tje  over   "Het   derde   oog"   zowel   cn`1s  dia's  van   zijn   lacitste
ti`ip  na```.r  llollaïicl.     Mij   is   vertclcl  drg.t  Pim  oen  prima  Í'oto{'j.rcl`if
en  spreker  is,   `l_uíj  U  bent  vcrzckBrd  van  cen  genoegelijke  avoncl.
Maak  een   acintekening  op  uw  kci`1ender  -   14  Ï..'Ia:`.rt  -Julicincl<  Village.

Annie  Henss.
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SoK.0.    NieuwE)

_:_-.ÏÉ:,'J??jtíf]

Ja.nuc]~ri    186

LoSo

Wi`i   vcin  S.K.C.   hopen  cla`t   icdereen  eer]  prettig  Kerstfeest   en  con
6.ezellig`  ouclejLric:`rs€]vond  heeí.t   g.ehad  en  dat  we   c-|1en   ecn  voorspocdig.
1986  mogen   hebben..
Wat   ons   zelf  betreft3      'iJ\,`/7ij   hebl]en   een   t.-;eslaagde   civond  g;reha.d  mct   or+Zc
Kerstvicring-vcüi  Sol7`.C..      Muziek,   vei`zorgcl  cl.oor  Pict  ÏH[ij`ts,
dinner  enz.   wcis  wcci-  pi-ima  ve-ï-zorgcT.
Zoc-^ls   gewoor}lijk  was   SoK-oC.   flir)k  vortet3.enwoordic/,.d   oii  hQt   St.±TicolficTi,S.-.
bal  van   cl.e  IÏoderl,r:r`cl.se  Vereniginíï  in   dc  Suthcrlancl  Shirog   e`Li   z,oi.`1S
iïr.  zcl`g  hel)ben  wij.   o'fi  cl.e   andore   aanï/e7jigen   zích  best   verm.a`Íikt.
Half  I)ecembcr  waí)   on7jc  Klave,rjcl`s   Competitie   afL?elopen   'J`Li   de  uits1:i`í,.en
Tvcii'cn   a`1s   voltt-J;ts      ocrste      Frits   Log`,:`-en

-hveede     Andro  Brugel
Í1.orde        Kecs  witjeso

Ma.rsenpri`is  wcrcl.   c;cwonnen  .door   o.f?. o
Hct   loopt   wo`J;i-Lnüirclig  n[``cq`r   -          Holl`-+nd   Festivc?`1   tijcl   cn   wij   vtr``n   S.T{oca
hopen  dcit   ecn   icder  Í`)nzc>  worsten.stal   za.1  bezocken.
En   zi,i   d.íc  e`m  klc7.vcrjtisje  'vïillen  spclen   zijn  natuurlijk  vf``n  'm`rte
Wclkoi-ii.
Tt,,,=Eo¥a==tää  ¥==gsL=Ë.:L¥#:   Ln   do  PensLoners   Contï`e   m  SutïïorïanrT.

Hcnk   vod.    Sch`1Ll``f

520  0405.

Corrie   1.ïever,   cl.c   vrou.w  vcn.n   Bcn
ií.   vLn`,n    ons   heencr3céJ,.Li,?.n   na   C5on
|crin;rclurig`  leidon.
Eor`  droovig  vcrscheicl.en  voor  ons
ti`ouwe   litl   Beri   \u-`.rever.
l.i.ro   hopen   cn`1len   clLci.t   hij   hct   Zal

lmiinen  vorwcrlcen.
Dc   tijd   zítl  ho-t  mocton  holen.
:)ci+,   zij   rust   in  vret-lc
ïTcrLriions   orizo   leden.

H o v , d-. S .



Februa,ri

Maal,t

Juli
AUÉmstus

September

Oktober

November

Decembeï.

Zon,:        16`
Vrij.      21,
Zat.        22

Zon.           2
Vrij'      14

Zat.        22

Zat.          5
Zat.         19

Zat;          3
Zat~        24

Zat.        14

K  A  lj   E  N   1)   E  R      1986

Fishfry
Zat.22,   Zon.23  -N.S.W.-Holland  Festival

Open  dag  -  Visclub

Tennis  toernooi
Dia's  en  leziüg  door  Pim  Lanzing
in  Julíana  Village
Blackfish  comp.   -  Visclub
Verrrassing  dag
Blackfish  comp.  -  Visclub

Blackfish  comp.  -  Visclub
Blackfish  comp.  -  Visclub
Ter}-pin  bowling-  Sylvania
Film  avond  -  Juliana  Village

Zat.          7                                           Blackí`ish  comp.   -Visclub
Zat.       2|                                          0pen  dag  -Visclub
Zat.        19                                           ],'Iid-winterbal  en  toneel

Zat.        16                                             Bream  comp.   -Visclub
Zat.        23                                             Jaarli`ikse  Algemene  Ledenver£?acToring

I\,'Iaan.        1                                           Film  avond  -Juliana  víllage
Vrij.12                                          Klaverjas  toernooi
Zat.        27                                               Bre+a-m  comp.   -Visclub

Vrij.10                                           Viering  7-jai.ig  bestaa.n  sKC
Zat.         11                                                Bream  comp.   -Visclub
Vi`ij.     24                                           Jaarlijkse  Algemene  lledenverí;-adering  s,ïC'

Zat.          8                                          0pen  dag  -Visclub
Picnic

Zat.          6                                              St.Nicola.asba.1
Vrij.12                                           Kerstfeest  sKC
Zat.        13                                               0per]   clag  L  Vísclub



DE  NEDERljANDSE  vmENIGING  IN  DE  SuTHERLAND  SHIRE.

(The  Netherlands  Society  in  tho  Sutherland  Shire  )
Correspondentie  adress  P.0.Box  209,   Sutheï.1at]d  2232.

Opgei`icht s   Auc5ustus  1953.

Lid  van  cle  Federatió  van  Nederlandse  Verenigi.ngen.

Voorzitter         s  Koos  Simonis
Secretaresso     3   Annie  Henss
penningrLieest®r3   cor  Mooiman

Het  verenic;in£±:sja`i`r  loc)pt  van  1  Juli  t/m
Contributi3  a„..ns  The  Netherlands  Society

Sutherland  Shirei
P.O.Box  209,   Sutherland

Contributie  bedraagt i$10.-per  echtpaar,

CIJUBPOST ®

tel.(047)36  2737
520  7082
528  7160

30  Juni
in  the

2232.
$6.-  per  persoon.

Redacteur:  Jo  Broer,   tel.   520  8735.
Zend  uw  copie  naar  P.O.Box  209,   Sutherland,   2232.
Cop`ie  moet  binnen   zijn  ![99E  de  tweede  Maandag  van  de  maand.

KljfivERJAS   CljuB.

Voorzitter                  s  Andro  Brugel                      tel.  520  0911
Secretai.esse              s  Grace  volkers                               5231204
Penninímeesteresseg   chi.is  ljudwig                                 709  4759

Klaverjassen  iedere  Vi`i|dagavond,aanvang  7.45  uur}

;Z;h;:::::sPÏ;:::;:Ss::Ë:::;nd ( naa`gt  het  station).
VIS   CIJUB.
__   _    __       _     ___    ___   =_    =_  =   _-

Voorzitter         3  Arthur  van  Tienen
Seci.etai.is         g  Albert  Knorr
Pennint"e3si;ers  Kees  de  Jong

tel.   520  8125
520  7086
543  4368

Bijeemkomst  iedere  Donderdagavond  VO0R  een  vis  competitie
aanvang  s  uur,  bij  Arthur  en  I.enieTffi Tienón  thuis,
Wooden.Sb.e  Motel,   1225-1233  Pi`inces  Highway,   Engadine.
Tel.   5.20   8125.

TONEEli   GROEP.

Onder  lcicl.iná.  van  Koos  simonis                     tel.   (047)   36  2737.

*      t,      J¢
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zal  op  deze  avond  een  interdáÉant  gescven.
voor  ons  inleiden.
Het  onderwei.p  is8   (inhet  Nederlands)

"  H E-_ ï   r; r=`, `{-`3 L\ E.   f`3C..\ {'`'_i    "

...... hebben  dieren,   hebben  mensen
een  derde  oog?
........... u  zult  verba-asd  zijn ...... !
Diverse  dia's  zullen  dat  onderwerp  ondeiL
strepen.

Na  de     KOFFIEPAUZE

za,1  Pim  ons  nog  een  reeks  dia's  vertonen,
gemacikt  op  zijn  recente  i`eis  naar  Noder|and.

Bi.eng  voorlopig  uw  i;wee  ogen  mee  en  heb  een
genoegelijke  or``  1eerzame  avond..

TOEGANG,   alleen  voor  led.en,

$1.-per  pei.soon.

Het  bestuur. '            `
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TONEEL

0p  Donderdagavond  3  April  a.s.   in  het
Juliana  Village,
episoden  uit  het  leven  van

ï:%?áïäár¥ËänGig#h?ËËgi=igíaug:Ë
Klj   AAS        H   O   FS   TRA

Aanvang  s  pm.         Entree  $3.50,   kofí.io  gratís

PlaLitsbesprekon  noodzakelijk  i.v.m.   beperkte
plaatsruimte.   Tel.   Amie  Henss  520  7082.

***

Vincemt  van  Gogh  _9n  Paul  Gaugiin

Vincent  van  Gogh+(1853  -1890)   wen|üíreboren   in  Groot  Zundert   als
zoon  van  een  dominee.     Reeds  in  zijn  jonge  jaren  gaf  hij   blijk  ecn
zwaarmoedig  en  rusteloze  natuur  te  bezitten.     Na  míslukt  te  zijn
als  verkoper  in  een  kunstgalerij,  Frans  onderwijzer,   studont  thecL`
1ogie  en  evangx31isi;,   vertrok  hij  naar  Parijs    naar  zijn  broer  Theog
een  kunsthandelaar  aldaiii`.     In  Parijs  aangekomen  kwam  hij   al  snel  op
de  hoogte  van  de  nieiiwe  stromingen  in  de  werf `1d  van  de  schilderkunst
en  hij  begon  nf,  cifloop  van  tij`+  te  experinenteren  mot  de  toen  hceiL
sende  schildortechnieken.
In  1888  vertrok  van  Gogh  mar  Zuid-Fmnkrijk  wacir  hij   al  sÏJocdig
landschappen  begon  te  schilderen  on  het  landelijke  leven  zo  ka,rcik-
teristiek  v.?`n  cl_it  gebied,   op  het  doek  neerz,ette.     Gedurende  doze
periode,   hij  woondo  in  Aries,   ëogon  hij   de  drLiaiende  en  wai.relende
penseelvoering  tc  G.elmiiken  welke  zo  kenmerkend  is  van  zijn  werkg
alsmede  de   intense  8`ele,   groene  en  1]lauwe  klet}ren,   welke  we  terucr
vir}den  in   zijn  worken   zoals  L'Arlesienneg   1andschapi)en  mot   cypros+
bomen  etc..     Voor  van  Gogh  waren   alle  wciarneembare  verschijnseleni
getekend  of  geschilderdg  begiftigd  met  een  physieke  en  spirituele
vitaliteit.     Zijn  enthousiasme  wí"  zo  groot  dat  híj  de  schilder  Paul
Gauguin  begeesterde  om  ook  in  deze  stíjl  te  gaan  schilderen.     Na
slechts  een  korin  i;ijd  oni;wikkelde  zich  echter  hovige  argumenten  tusu
Sen  de  tweo  lünstschild.c-fs.   In   een   zo'n  arc5m] ment  bedreigde  vcin  G08hg
Gauguin  met   cen  schecrmes!     Diezclfde  avond  nog,   in  een  bui  vcin  hevige
wroeging,   sneed  vcin  Gogh  zijn  oor  af .     I)eze  episode  wiis  het  bcgin  V`in
periodieke  aanvallen  van  krankzinnigheid.     G€durende  enige  tijd  werd
hij  verpleegd  in  een  ziekenhuís te  Arles,   kort  rlaarop  werd  hij   overL•gebracht  ncr``ar  hot  krankzinnige  gesticht  in  hc;t  nabij  gelecLm  Saint-

Remyg   alwaQr  hij   ímï durende  heldore  perioden  weer  schilderde,   dacirbij
@angespooi`d  door  de  sympflthieke  dokter  Gachet,  wiens  pertret  híj  '
schilderde.                                                                                      vervolg  blz.7
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vervolg  Vincemt  van  Gogh .........

Dríe  maandsn  later  pleegde  van  Gogh  zelfmoord  ín  Auvers.
De'werken  v`i.n  van  Gogh  hang©.[i  in  vele  beroemde  musea  van  de  wer®1d.
In   1973  wei`d'hsterdam  het  ''va.n  Gogh"  museum  geopend  waar  riieer  dan
duizena  sohilderijen,   schetsen  en  bi`ieven  zijn  verzameld.
Paul  Gauguing   volledige  nat-`m  Eugene  Henrí  Paul  Gauguin  ( 1848-1903)
werd  &2Sboi`en  in  Parijs  en  groeide  op  in  Orleans  en  ljima  (Peiu).
Na  zes  jacir  zeeman  geweest  te   zijn  kwa.m  hij   in   1871   in  dienst  lJij
een  effecten  makelaar  in  Pa.rijs  en  werd  na  verloop  van  tijh  eveneens
een  succesvol  ma.kelartr.     Ko-ft  na  zijn  huwelijk  in   1873  begon  hij   to
schílderen.     Al   spoedíg.  kw.`-Lm  hij   in  aanrakir]g  met  de  leídende  Í'ífguren
van  hetimpressionisme.     In  1883  ze,í  híj   zijn  ca.rricre  vaaïworL,   scheídcTe
van   zíjn  vrouw  en  vijf  kinderen  en  begor`  te  reízen,   zíjn  weg  voerde  h®m
naar  Der}emarkeng  Martinique  en  Ta,hití.     In  1888  bevond  hij   zích  in  hot
gezelschap  van  van  Gogh  in  AÏ.1es.     In  die  tijd.  begon  híj   zíjn  eigen  stijl

::13£í?ÍkE=1vF'ä;kg=k:äühle=#bg:Ë?cägegä73fk5,3;5ËÈÏ3=::E?ni:Ëo=ä:ekende
Afkcor  voor  de  Europese  bescha.ving,  welke  hij  beschouwde  als  decadent
en  zijn  verlangen  om  in  een  exotischeen  primitievo  omgeving  te  lewen,
brachten  hem  r}aar  Tahíti  ín  1891.     Ondanks  een  succesvolle  expositie
in  ParijE  in  1893,   succesvol  in  de  zín  dat  hij  wrjrd  gcprezen  dcx3r  vríenden
en  kunstkenners,  werden  zijh:werken  niet  verkocht.     In  1895  vestigde
híj   zich  voor  goed  in  Tahíi;í.    In  die  periode  maakte  híj   zijn  meest
beroemde  werken,   ondanks  zijn  voortdurende  strijd  tegen  bíttere  amoede
én  ziekte.
Zijn  ínvloed  op  de  s.chilcl.erkunst  is  enorm  Örmoot  geweest  en  híj   ís  eGn
var`  de  belangrijkste   schilders  der  19e  en  20ste  eeuw,   sa.men  met
P8.ul  Cezanne  eb  Vincent  Ván  Gogh  was  híj   de  píonier  vcr`n  de  post
impressiónistische  school.     Gel3Qtsrtenissen  in  het  leven  vcin  Paul  Gaut"in,
inspireerd.e  de  Britse  schrijver  W.   Somerset  Mauéü;üam  tot  het  schrijven
Va`n  de  roman  getiteld3   ''Thó  moon   and  sixpenoe".

J,S,

#-¥.-**i€##*#

Sikkels  klinken
Sikkels  blínken
Ruísend  va,.1t  het  gra,an
Als  je  iemand  weg  ziet  hinken
lleeft  hij   't  fout  geda-crm.

Coos  Neetebeemi
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Cinze   FËte
*±:ï_,Lii-±`¥_È=

Ja,   dat  c?ebeurd  cr  nu,   cils  je  denkts   ik  heb  tijd  genoeg!
Het  stukje  voor  cle  Clubpost  hacl  ik  a.1  voor  de  Kerst  kla,arlig{::','en,
maar  atingezien   er  toch  €J:eon   Clubpost  uitkwLrmg   hcTLd  ik  het   Zola.nc;.  Weg-
gelegd,   ir}plaats  ï;.Lin  het  direct  ci.f  te  geven,  waa.rcloor  ik  natuurlijk       `
telaa.i;  was  voor  de  vo-j..i8.e  Clubpost!     HÈervoor  mijn  verontschuldigingen,  .u
en  hieronder  dus  c``1sno3  ec`,n  klein  verslag  over  de  Feteg
Het   zag  er  niet  bes'G  ui-bg   zo'n  pacir  dLi3.en  voor  de  FQte.     Het  re6ende
'honden  en  katten'   zocils   ze  hier  zeg{`.?en  en  er  werd  al  gemompeld  "\;rL|`t
moeten    we  toch  in  vrcdesnaam  doen  als  het  zaterdag  ook  zo  regent!".
]\'Iaar,   hoewel  het   holem.-Lci`1  niet  voorspeld  was,  wei.d  het  bloedheet   en
lcwcm  de  regen  pcr]+S   's   .r``vonds,   toen   a_11es   allcing.  achter  de   rug  wf``s.
Het  was  wel  te  merken,   clat  we  de  dcitum  van  de  Fete  opgechoven  hadden
nal®Lr  December.     Er  wL`is  n.l.   niet   zoveel   opkomst   als   :indei`e   jai`en®     De
winkels  waï.en  al  lcin8.er  open  en  de  menser]  hadden  hun  s`eclachten  bij   de
Kerst.     Het  was  jammer,   dat  wo   de  Fete  niet  eerder  konden  houcl.eng   r^i```ar
eind  Oktober  wir``s   cle  ofí`iciele  opening  van  ljogeman  Court   er]  we  haclden
geen  volcloeï]de  tijcl.  c;^ehQd  om  de  Fete  voor  te  bereiden.     Ovei.slaan
wilden  we  het  ook  niet  en  daai.om  werd  de  deceml3er  datum  gekcizen.
},{acir,   onftanks  cl.cii;   er  mincl.er  opkomst  was,   was  cl.e  verkoop  toch  zeker
2Ïo  goed  ci.,1s  cihcl.ere  jaren.     Het   netto  bedrag  kv-7am  op  de   somm  van  {}1756j84
Da`cirbij   inbecgrepen  i,s  ook  een  donatie  van  de  Ned.erlcincl.se  Vei`enígin6.  in
de  Sutherland: Shii.e  v.i~r+  ,$27.00  voor  tijdens  de  Fete  verkochte  K.Ij.Ï..il®
kalenders.     Hartelijk  cl.tink!
Er  waren  diverse   'raí'Í'1osl s   De  levensmiddelenmand  werd  gewonnen  door
een  kleínzoon  van  }`..'Ievr.Ijeer,   ecn  bewoner  van  ljogemcTm  Court,   de   2de:
prijs  werd  gewomien  d.oor  Mevr.   Par.i  Zíjlmans,   ook  vLin  Logeman  Court.
1)o  plaid  van  de  hcinc'L`rorkLroep  wercl  gewomen  door  de  Hr.vt`tn  Luyn  vcin
ljoé;`eman  Court  en  de   stofí`en  olifant   clooi.  Mrs.   ParLúr`gon.
Dan  was  or  nog  do  bï`uicl.spop,   die   tgewonnen  v7ei`cl  door  Mevr.   Marijko  Rogg
clic  de  pop  terugcl.onecrcle  c-Lan  do  Village.     De  pop  werd  vervolgens  verloot
onder  alle  med.ewerkers   [,tLin  d.e  Fete  er`  bewoners  vci`n  de  Villaé;.e  cn  de
gelukkige  winntiar  wLn`s ,Ilevr.   Ronsclorí',   ook  al  vtin  ljog-eman  Court.
En  mag  ik  dan  nu  eveng   c)ok_  nL-mens   de  bewoners  van  Julicr`na,  Vill[Tige,   cl.ie
leden`  vm  cle  vorenió.in6',   diG   zo  h{ird  gci..7erkt  hebbcn  rivan  het   succes  vtin
de  Fete,   hi-,rtelijk  tlLc?`nk  zeg.6.en.     AT~s   ik  n,i,rnen  g`1`  nocmon,   dan  vcr6.eet   ilc
iemtind,   dus   dat   cl.oo   ilc  m`i.,=ir  niei;.     Mcinr  ik  denk  b.v.   acin  onze  trouwe
bakkoï.s,   tq`an  de   leclen  tl.ie  elk:.jn«-,,r  `iíeer  trouw  hun   opwachting  komGn
mtlken   om  {`].e  krcic-^mi`jjos   te  bema..nnen,   de  hLincTwerk£Toep,   de   loden   (tie   a,1
weken  van-li;evoï.en  `n.rtikelen  komcn  cií`1everen  voor  de  1/T\Jhite  Elephantsi;all
en  de  boeker+fff`iam.     A11omQal  heol  hartelijk  tl.ank,   het  is  fijn  om  te
weten  da.t  we  cl`1tijcl  woor  op  jullie  kumen  i`ekerien.

Ijoes  BogciGrts.
-9-



Oproep  aan  alle

rmDEfmTI]ERS  IN  AUSTRALIE

vË_Ë   onze  Ambass_*_o_ _in   ca_nberm                              November   l985.

(In  1984  is  in  Canada  een  herdenkingsboek  uitgegeven  onder  de
titel8   ''To  all  our  children".     Het  wai`en  bijdragen  van  de  lot-
gevallen  van  Nedorlandse  emigranten  b©doeld  om  bewaard  te  blijven
voor  het  Nederlandse  nageslacht  in  dat  land)

Nu,   ter  gele£enheid  van  de  vieritig  van  hei;   "Bi-centennial-yeai."
in   1988,   is  hiep  een  verzoek  var}  onze  ambassadc  aan  iedere  NedeïL
lander  die  er  nan  wil  medewerken  hun  ei.varingen  op  schrift  te
stellen.
Ervaringen  van  vertrek  uit  Nederland,   onze  reis,   onze  vestiriné;.9
kortom  het  wel  en  wee  van  ons  emigraï]ton  sinds  wij   besloten  Austra-
1ie  als  ons  tweede  vaderland  te  proberen.
Het  do.el  van  dit  alles  is,   het  een  en  ander  sarnen  te  stellen  in
een  herd.enkingsboek  vei`lucht  met   zoveel  mogelijk  Í'oto's  die  be-
trekking  hebben  op  deze  recente  historie3"De  emigTatie  en  vestigi.ng
van  ons  Nederlanders  in    :Australie.''
Er  zijn  uiteraard  heel  wat  onderwerpen  die  daarvoor  in  aanmeiking
komens  MOBilijkheden  met  het  wei`k,   de  huisvestiging,   do  taal,   ®n
behalve  de  moeilijl-Jieden,   ook  de  suksessen.
Familiebezoek  ir+  en  uit  Nederland  is  niet  altijd  een  sukses,  mcn`.|r
kan  een  verhacu  opleveren.
Voor  de  uitgave  vcin  eer]  hei`denkingsboek  is  het  wel  gowenst  een  goed
sluitend  verhaci`1  of  verhalen  te  maken.     Kort  en  krachtig.
Bijgestuurde  Í'otols  moeten  vooi'zicn  zijn  van  een  passend  or]don
schrift  en  zullen  tei`zijnertijd  op  verzoek  worden  gei'etcurnQerd.
Met  ons  allen  kunnen  wij   de  geschiedschrijvei`s  worden  var]  de  Ncden-
landse  emigratie  naar  Australie.
Het  nageslacht  zal  or`+s  dankbaf\r  zijn  voor  doze  kronieken8
"De  revue  van  de  Nedoi`1andse  emigrant  in  Australia."

Waarschijnlijk  zullen  wij  ovor  dit  onderwerp  bij  gelegenheid  mecr
te  weten  komen  wat  betreft  de  vói`deringen  van  deze  onderneming!
waarv€m     de  Clubpost  U  op  de  hoogte  zal  houden.
Het   adrcs  voor  ontv[n+n
is3      Mi`.   Wim  Blom   ,   c7st  van  uw  bijdrage  of  vooi.\meer  infomia.tieRoyal  Nehterlands  Enbassy,

120  Hnpibo  Circuitg
Ytl`i`ra.1imla,   A®C.T.   2600.

-10-
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Het  is  al  1cing  gclorlen  d€it  ik  het  latitste  artikeltje  schreef
voor  SKC  omda,t   onzo  kaai`tsp.^`T.1eider,   Henk  v.d.   Schaaf,   dit   do
laatste  tijc]i  altijc]L  deed.     Henk  heeí`t  hot  bijltje  er  bij  neer
gelegd  en  ik  wil  hem,   ook  namens  het  bestuur  en  cille  leden,
hiert]ij   even  heel  hcirtelijk  d.ti,nken  voor  de  uitstekende  wijze
waa.rop  hij   zíjn  i;cTúi.k  heeic.t  waargenomen.

Frits  Loggen,   een  ti.ouw  lidg   is  nu  onze  nieuwe  kaartspelleider
en  we  hebben  al  gemerkt  (1.at  een  goed  begin  het  halve  werk  is.
We   spelen  nu  een   15~weekse   competitie  met  het   voc)rdeel  dcq`t  we
de  drie  lci.t.`gste  ï3L.Lrtijen  nu  a,an  het  einde  van  de  C'Ompotitie
kunnen  aftrekken.     Dus  c>ens  icts  nieuws  en  iets  anders.

We  hebben  vorig  ja,ar  vele  nieu.we  leden  {;.ewonneng   dus  SKC  gToeít
en  bloeit.     I,'ïei;  vei`oc`.ido  krcl`chten   zullen  ï,Je   ons  weer  op  de
rookwoi`si;ensLal   werpc`|\  en  hopen  dai;  \rï7e  weer  eer]  extm  duit  in
het   zakje   zullQn  krijgen,   zodat  T;m  met   z7jijn   cl`.11on  do  bloemctjes
weer  eens  eventjos  c`;`oed  buiten  t"Ïi`nen   zette`i.

Hoe  hët  ons  is  vcrLÏLici.n  `op.  het  Hollancl  FestivLrtl,   kaa`rtwijs  en
i.ookworstwijs,   zu].1on  we  U  in     het  volgende  nummer  lLiten
we`ten,

Groeten  van  Grace.

0000000000000
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S   O   CIAAlj        WERKC   OM   I   TË

bestaande  uit  de  dc"mess
JO  Mass€`~ar          712  Kingsway                 Gymea                 tel.   525  4880
Loek  de  HaL|`s       58  Flom.  Street       Kirrawee                     5215265
Mien  de  Ha`q`s       33  Bounclary  Road     Heathcote                    520  8712

Van  bovenstaande  personen  kunt  U  ínlichtingen  krijgen  overs
•  Het  lonen  vëin  -  een  rolstoel  -  kmkken  -  of  andere  medischo  hulpstukken.

•   Goedkoop  taxí-vei`voer  naar  een  dokter  of  ziekenhuis.
.   Het  verkrijgen  van  ''Meals  on  Wheels".

•  Het  verkrijgen  van  hulp  in  geval  van  nood.
.  Het  comite  is  bereid  als  tolk  op  te  treden  (bijv.   in  ziekenhuis)

#*#

GIVE  ljAVISHljY !            IjlvE  ABUNI)AN'I`Lï !

The  more  you  give,   the  more  you  get  -

The  more  you  laugh,   the  less  you  fret  -
The  more  you  do  unselfishly,
The  more  you  live  abundantly ....
The  moro    of  everythíng  you  share,
The  more  you'11  a.1ways  have  to  spa.re  -

Thc  i`iiorc  you  love,   the  more  you'11  fínd

That   life  is  good  and  friGncl.s  ai.e  kind ....

For  only  what  we  give  a.wciy,

Enriches  ufT,   Í.rom  day  to  cTa,y.

Holen  Steiner  Rice.

-*#*
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vooR  I>E  GEPENsÏoNElmDÉN   oNDER  oNs.

Als  U  zoekt  naar  ''een  dagje  uit"  op  Uw  vrije  treir+-kaart`jes
kan  ik  U  hot  volí5^cnde  aanbevelen.                                                    ,

U  boekt   een  trein  nacir  I`.'{udgee   op  eGn  Woensda.g.     U  Verla&t
Centra.al  Sttai;íon  omstreeks  s  uur,   en  d.e  XPT  (aírcondítioned)
brenf3i  U  na.ár  Lithgow.     Da,ar  wa,cht  U  een  airconditioned  ooa,oh,
d.ie  U  na  eon  pra,chtige,   scenic  toch.t  omstreek.s  12  uur  in  Mudgee
bren8t.
Een  boeking  (tevoren  geclaan)   bij   T.I`h   Deasy  -   (063)   723237
geeft  U  een  plaats  in  een  busje  clat  \U  bij  een  honingL.fabriek.
zo-we,1  als  bij  diverse  winetasting  places  brengt.     I)e  kosten
voor  deze  rit  zijn  $10.-  per  persooï].

U  bevindt   zich  terug  t®.a.n  het   station  om  5  uur  en  vinclt  weor
een  coach  klaar  oh  U  naar  Lithgow  station  t,e  bi`engen.
Om  ongevoer  10  uur  kunt  U  rekenen  weer  thuis  te   zijn,   nc).  eo`p`
echt  gezellig-e  dag  gehad  te  helJben.

Annie  Henss..

HIMAVOND.

7*-,`**%*,t**

We  hebben  `Liu  definitieí.  toe.zeéiÉ;.ing  dat  vïe  de  film
"CISIC]   DE  RAT''

kunnen  draaien  en  wel   op     ZAT][:RDJ\.G   17  I\/[ei  ci.s.   in  Juliana  Villa.LiJ,.e.
Deze  film, is  een  voll=oi.-jien  nieuwr>  vor,sio  van  het   onderwerp  en  is
de  meest  gevraiigde   viíTLt)c-f ilm   in  NotTL'3rla.nd.

Hct  bestuur.
t-

i€i¢yr*jt*t(-iti¢

Adi'es  veranó..ei.ing-  ConsulLi`i`t  Generaal  en  Enigratiedierist.

In  het  Februari  n\mmer  hcTbben  wij   vcl.,n  bovengenoemde  diensten
de  adi`es  vei`anderins`  ó^e6.eveng   echter  ma.ar  met  één  tel.`efoon-
nu:nmerg   n.1.   het  nurmer  vLn.n  de  Enigratiedienst.
Deze  tïvee  nuttigheden  hebl]en  r].1.   ioder  ocr]  vei.schillend  n\mmer
en  wel8   het   Consult?„it  qeneraa`1387   6644

Emigratiedie`nst         389   6622
Voor  de  volledigheid  no6.  oven  het  nieuwe  ad.ress
Bondi  Junction  Plaza  ÍI`ower
500  0]r.ford  Strect,   19e  verdieping,   Bondi  Junction,NSW  2022
P.O.Box   261,   2022.

-*ií-X.*-X-X*itit

TE  I:OOP     GEVRAAGD.

Slíde-projecto-`_.  with  oarouse.1  and.  remote  control

P.J.   Hamersmag   Juliana  Vílli..ge,   teli   5261912.
-)í,í%**iti(-t€#
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Mormoonse    Archieven
een  Meïckc-„  voor  genealogon.

_       -_     =        =        =        =        -_        -         -        :         -      _            -                                         -                                                    _         _                              _      __

Meer  dan  hond©rd  jaa.r  geleden  verkoncl.igde  de  moi.moonse  profeet  Joseph
Smith  tot  zijn  volgelingen8-I)e  grootste  verantwooi`delijkheid  die
God  ons  heeft  op€,r®1egd  in  deze  wereld  is  het  nagaan  en  opspeuren  van
ons  voorgeslacht.-
DBt  gebod  is  tot  vandaa.g  de  dag  het  credo  gebleven  van  de  miljoenen
tellende  gemeente  der Momoonse  kerk  of  te  wel  -  the  Chu£ch  of  Jesus
Christ  of  the  ljatter  day  Saints-.
Deze  gedachte  is  de  kracht  welke  een  genealogisohe  onderzoek  beweging
aan  het  werk  houdt  over  de  geh&1e  wei`eld.    Het  is  gericht  op  het  bren-
gen  van  hoop,  eeuwige  vreuc,Ípde  en  voor  het  zieleheil  voor  letterlijk
iedei.een  die  ooit  heeft  geleefd.
Het  is  het  gebod  dat  de  mormoonse  kei.k  d..m.v.   een  computer  netwerk
en  zeshonderd  aí.delingsbibliotheken  over  de  gehele  wereld  op  de

voorgrond  heeí`t  geplaatst  op  het  gebied  van.  de  genealogi©  of  aí.stanr
mingsleer.     Deze  wete`iischa.p  heeft  een  enome  ontwikkeling  doorgemaakt
en  woi.dt  thans  door  ontelbaai`  velen  als  hobby  uitgeoefend  sedert  het
genealogis.che  epos  van  Alex  Haley'  -  Roots  -  in  1977  op  het  scherin
verscheen.
Het  is  &atileiding  geweest  tot  het  construeren  van  een  atoombonvrij
gewelf  even  buiten  Salt  La.,ke  City  in  de  st```at  Utah  in  de  Ve.i.,enigde
Staten.     De  bewaarplacits  van  op  mici`ofilm  gezette  oorspronkelijke
archieí'gegever}s  uit  moer  dan  honderd  landen.     Arc,hiefgegevens  welk©
niet  alleen  geboorte, `huwelijk  en  overlijdensakten,  maar  ook  teétanon-
ten,   oorkonden,   akten,   dokmenten  en  vooral  miljoer]en  Í'amille  namen
bevatten.     Niemand  weet  precies  hoeveel  namen  het  arcriief  t}evat.
In  october  j,i.  heeft  de  kerk  zijn  voornaamste  genealoäiBbh©  bibliotho.ek
welke  drie  verdiepingen  in  beslag  nam  van  het  achtentwintig verdiopin&Ï3n
tellende  administi`atieve  gebouw,   overgebi.acht  naa.r  een  140.000  sq.Í't.
nieuw  gebouw,   8'elegen  tegenover  h®t  oude  gebouw  op  Temple  Squa,re  in
Salt  lja.ke  City.

::v::1::g:::ii ; ::g:3cï:ovïo::eïe :::::::ggláa:a:eáe f:::d:B:e::a::áej -
hoeveelheid.
Al  deze  gegevens  worden  verzameld  door  een  leger  van  onvermoeibare
mormonen  over  de  gehele  wereldg   die  geloven  dat  Í'amilierelaties
eeuwigdui.end  zijn.  -En  ci.1s  we  praten  over  fariilierelaties,  dan  bedoelen
we  niet  &11een  de`huidige  bAeneratie  maar  alle  voorgaande  eveneens  -
aldus  Tom  Daniels,   de  zegsman  van  de  kerk.
Genealogie  is  nu  de  vierde  tgrootste  populairo  hobby  in  Amerika.
Momonen  zijn  ochter  nict  de  enigen  die  geinteresseBrd  zijn  in
genealogie,   ook  niet  morniónen  komen  uit  de  gehele  wei.eld  naar  dit
Mekka  voor  genealogen  toe.

-'4-
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vervblg  Moi`moonse   .r2rchieven ..........

Volgens  Steven  I)evey,   voorzitter  Van  de  Amerikaänse  Genealogen  Club
zijn  er  zo'n  veertig  miljoen  mensen  in  de  wereld  die`  acbieí`  gene'ar-
1ogisch  onderzoek  bedríjv.ën.                                                   ' i.      `
Zoals  reeds  eerder  gezcgd  is  de-toevloed  va,n  nieuwó.na,men  en  aa`n-
vüllende  gegevens  voor  het  gi`ootste  deel  te  danken  ac"  het  werk  van
de  gemiddelde  m.ormoon,   dde  woi`dt   ci,a.,ngespoord  door  het  ge`ï.oof  dci,t  ook
zijn  voor`vaderen  Li.1snog  kunnen  delen  in  de  eeuwige  vi.eugde,   mi.bs  hij
dit  kan  bewijzen  en  vöor  tenminste  vier  generaties.
Mormonen  die   zichhl]ez,ic;  houden  met  het   op  microfílm  vast.1egá;.en  vci`n
gegevens  uít  de  bur(-,relijke  stand  of  kerka.rchieveng   ondervinden  een
Zekere  tegenstand  van  Lrmbtenaren  of  andere   ofí`iciele  perso.r}en.
Argwa@n  t.o. z.   van  Cle  bekeringsgedachte  welke   achter  het.  verza.melen
van  al  die  gegevens  steekt.     I,'[c-úir  de  mormoonse  kei.k  weeïléöti  dai;  door
te  verklaren  da.t  overledenen  dezelí'de  vrije  godsdienstigo  keuze  in  het
hiernamaals  hebben,   als  op  ac.`rde.
Zijn  de  i`itueler`` in. tle  Tempel  na.genoeg  dezelí'de  gebleven  gedurende  het
bestaan  dor  kerk,.   de  me-'choden  van  de  geneítlogische ` afdeling  zijn  t;rron-
dig  herzien  sedert`cl.cze  afdeliniT    werd  gevestigd  door  de  toenmalige
pi`esident  ger  kerk,   l.''filford  Woodruff  in   1894.
De  kerk  heeí.t`  de  uitvinding  en  de  d.icirop  volgende  sÏ`elle  or]twikkeling
der  computei.  nagenoeg  diri: rJ2'  ' ' "L`í:,ET,rri`epen  iils  een  machtj.g  stuk  göroed-
s.chäp  om  bij   het   sta.mboom  onderzoek  te  Hunnen  heipen.
Een  pi`ogra.mmQ     d3t  nL..  rji.et  behulp  van  een   ci`a`ngepaste  IF[  3081   computer
eon  dor  grootste  tor  v/oreld,   wordt  ontwiï`r~Ï`'_eld,   zal  niet  alleen  in
Staa.t   zijn  om  een  onc)mo  hoe:^-eelheid  iï]forma.tie  op  te   s|aan,   naci`r  ook
veel  informatie  kunne.n  verstreklíen,   indien  cr  b.v.   een  naam  met  enkele
aanvullende  €,regevensg   zoals  geboorte  en  overlijdensdatum  wordt  ingevoerd.
Andei'e  hu.J.pbronnen   z3ijn8   225  mannen  en  vrouwen   die   15  uur  per  dci6.  klaKir
staa,n  om  bezoekors  ïre(,Íwijs  te  maken  en  op  iedere  andere  mar}ier  hulp  te
verlenen  bij  het  m`speúren    vLr``n  vooroudersg     Velen  daarvan  zijn  m?ep
talig;     ook  zijn  er  500  mícrofilmprojectei`s  a.r`nwezig  om  de  micrífilms
aftedra,aien  en  to  ver£Toten,   clesondcinks  is  het   soms  moeilijk  om  or  oen
te  vir]den  dio  viij  is.
Navorsei`s  kunnen  eveneens  putter]  uit  een  voorriad  boeken  welke  fc.mílie-
gegevens  bevatte:.`  alsmede  platteé`.Tonflen  va,n  steden  en  dorpen,   ci.1smede
atlassen  en  iï3schiecLcnis  boeken,   plcicitselijke  gegevens  van  en  uit  do
meeste  landen,   gei.iicrcLfilmde  testcünenten,   cl`kten  en  andere  docuJïienten
cT.nd  la.st  but  not  ieast  cTe  ongelofelijke  grote  -  Intern`-`ltional  GcriealcL
gical  lndex  -met   'js  míljoen  r}ameiï!;

00000000

Het  bovens.taande  inLei.Qssante     artikel  van  onze  voorzítter  KooS
Simonís  gaf  ons  inz,icht  ín  een  aktivitèi.t  v.rm  deze  godsdienstige
groep  waar  wij   vuoj.'dïon,   van  het  besta.an  er  vrin,   geen  ídee  hcidt-i.en.
De  volgende  ma,èl.nd  horjon  wíj  hct   slot  van  het  artikGl  te  plcl.atsens
Hoe  en  waar  deze  enoni.e  ge6.evens  zijn  opíïeslagen8

"Iïet  ?'[oi.moonse  gewolf  gebouwd  voor  de  oeuwíghoid."
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Februari

Maal,t

Juli
Augustus

Septembei`

Oktober

November

I)ecember

Zon.ï       16.
Vrij.     21,
Zat.        22

Zon.           2
Vrij,      14

Zat.        22

Zat;          5
Zat.         19

Zat.'          3
Zat,       24
ZE}t'          14

Maan,
Vríj.
Zat,
Vrij .
Zat.
Vrij .

Zat,

Zat,
Vrij .
Zat.

K  A  lj  E  N   D  E  R      1986

Fishfry
Zat.22,   Zon.23  -N.S.W.-Holland  Festival

Open  dag  -  Visclub

Tennis  toernooi
Dia's  en  leziüg  door  Pim  Lanzing
in  Juliana  Village
Blackfish  comp.  -  Visclub
Vemrassing  dag
Blackfish  comp®  -  Visclub

Blackfish  comp.  -  Visclub
Blackfish  comp.  -  Visclub
Ten-pin  bowling-  Sylvania
Fïlm  avond  -  Juliana  VillaL%
Blackí.ish  comp.  -  Visclub
Open  dag  -  Visclub

Midrwinterbal  en  toneel
Bi`eam  comp.   -  Visclul.
J&arli.ikse  Algemene  Ledenvergadering

Film  avond -  Juliana,  Village
Klaverjas  toernooi
Bre-ám  comp.   -  Vísclub

Viei.ing  7-jarig  bestaan  SKC
Bream  comp.   -  Visclub
Jaarlijkse  Algemene  Ledenvei.gadei`ing SKC

Open  dag -  Visclub
Picnic
St.Nicolaasbal
Kerstfeest  SKC
Open  clag  -  Vísolub



I)E  NEI)ERljANDSE  VERENIGING  IN  I)E  SUTHERLAND  SHIRE.

(The  Nethorlands  Society  in  the  Sutherland  Shiï.e  )
Corresponcl.entie   adress   P.0.Box  209g   Sutherlat]d  2232.

Opgerichts   Aucu, Stus  1953.

Ijid  van  de  Feder@tiè  van  Nederlandse  Verenií;ringen.

Voorzitter          s   Koos  simonís                               tel.(047)36  2737
Secretaresse     g   Annie  Henss                                           520  7082
Pemingr_ieesters   Cor  Mooiman                                             528  7160

Het  vei`enic;.ingsjaL|`r  loopt  van   1  Julí  t/m  30  Juni
CoÏ]tributig  aKí`.ns   The  Netherlands  Society  in  the

Sutherla.nd  Shire,
P.O.Box  209,   Sutherlarid  2232.

Contributie  bedraagts$10.-per  echtpaai.9   $6.-per  persoon.

CLUBPOST .

Redacteurs  Jo  Broer,   tel.   520  8735.
Zend  uw  copie  naar  P.0®Box  209,   Sutherland,   2232.
Copie  moet  binner]   zijn  ]£QQE  de  tweede  Maandag  van  de  naand.

KLAVERJAS   CLUB.= -_  ____ _  _ _ _ _ _ __,_

Voorzitter                  s  Andro  Brugel
Seoretai.esse              s   Grace  Volkers
Penninímeesteresses   Chris  Ludwig

tel.   520  0911
5231204
709   4759

Kla.verjcissen  iedei`e  Vrijdag&vond,ai®+nvang  7. 45  uur!

;Z;hË:::::spËÏ:È::;:ss::Ë::::nd  (naast  het  station,.

VIS   CLUB.

Voorzitter.         8   Arthui.  van  Tienen
Secretaris         3  Albert  Knorr
PeminL"ec)Ster8   Kees  de  Jong

tel.   520  8125
520   7086
543  4368

Bijeemkomst   i?dere  I)ondei`dcqgavond  VO0R  een  vis  competitie
aanvang  s  uur,  bij  Ai`thur  en  LenieTlä=  Tienen  thuis,
Wooden.Sbc`o  Motel,   1225-1233  Princes  Highway,   Engadine.
Tel.   520   8125.

TONEm  GBOEP.

Onder  leicüng  van  Koos  Simonis

i4**
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De   bek€inde voordracht5 kunstenacïr     |
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.nd?onclerda8   5  Arróá  u„

cJUUANA   V(LLAGE
i'ilcJa+shesrreki.ng  wel  noodzcikelijk

TOEciANGme¥k5#e././

Be\   AmieHen5s  .  520-7o82



Beste  vriendon,

Het  volgende  in  verband  met,onze  uitgaansdag  op  5  April  a.s.
De  Chartenbus,  bostuurd  door  Jan  Suzan,   zal  om  12.45  vei.trekken  vans

Cronulla  Station  -  vandaar  naar
Woolooware  -  de  Kingsway,   tegenovei.  Sw€m  Street

Caringbah Westpao  Bank,  tegenover  het  station
Logeman  Court  en  Juliaha  Village
Miranda,   corner  Urunga  Pde.   en  Kiora  Road

qymea  Bay  Road,   Gymea  shopping  contï.e,   tegenover  hot  Hotcl
Kirrawee  station,  togenover  de  slager
Sutherland  Council,  Main  entraï`ce
Engandine,   01d  Pr.  H'way,   tegcnover  Woolworth

Heathcote  station,  tcgenover  de  Shell  tgarage,
waar  de  bus  ori  ongeveer  1.15  verwacht  wordt.

Breng  Uw  $18.-mcc  nct  wat  ''drink  Lreld"  en  Uw  beste  hmeur,  ï7e

gaan  or  een  fijnQ  clag  van  maken.
Mocht  U  onvoi.hoopt  niet  kunncn  komen  torwijl  U  al  gobookt  hobt,

laat  ons  vooral  zo  spoedig mogolijk  weten,   zodat  we  alsnog  ocn
ander  Uw  plaatsje  kunnen  geven,  want  we  raken  al  aardig  vol.
Zorg  vooral  op  tíjd  op  Uw  opstapplaats  te  zijn,  Jan  wect  niet

]PË±  hij  ]§[ËË£ï moet  ophalen;   dus  hij   stopt  op  d©  bovengenoemde
plaatson,  maar  rijdt  d[itÈrna  onmid(Telijk  door.

Kijk  uit  vóor  éen  charterbus  van  CROïJTHER

Tot   ziens!

-5-



Tmn``Tis  TouRNOoi   i986.

Door  bemidd.eling  van  Piot  de  Rooy,   clie  zich  bovendien  zeer  vei.dien-
stelijk  maakte  door  het  beschikbaar  stellen  var}  "scoring  sheets"
e.d.   en  het  optreden  .ils  scheidsrechter,   hadcl.en  we  dit  jaar  oP
2  Maart  de  beschikl\:inc;.  over  do  twee  L.;^ezellige  tennisbanen  ín  Kurnell.
Het  weer  werkte  mee,   a,1  \-/a`s  het  winclLei`ig  en   de  moti'egen  wachtte
tenminste  beleeí.d  tot  we  alle  wedstrijden  afgewei.kt  hadden ..... oÍ.
......   hebben  de  d.ames  zo  hai.d  geblazen  dat  de  wolken  naar  zee  clf-
dreven?
De  meddwerkin£.  van  c.`11en,   zowel  om  tussen  de  eiÉen  rondes  door  als
scheidsï`echter  en  later  zelfs  als  èTensrechters  op  te  tï`eden,   als
wel  de,   hoewel  niet  lu.iclLj".chtige,   maar  wel  enthusiaste,   toeschouwers,
maakte  het  een  gesl`ic%cle  middag.

Het  was  cl.it   jc-úr^\r  eoht  een  toui`nooi  voor  gemcngd  dubbelspelg   en
gelukkig  `iJai`en  er  evenveel  dames  als  heren  cn  bohoefd©  niemand  teleuiL
gesteld  te  worden  door  niot  mee  te  t"nnen  spelen.
Om  alle  (eventuele)  moeilijkheclen  te  vermijdeng   1iet  de  wedstrijd-
1eider  cle  cl.ti`mes  voor  hun  partners  loter}.     Leük  om  even   op  te  me:.-ken

Ë3:h:?rïï£i=iär;?e?Ïs£.`p,::i:"ï;v?=Segl::=r3:?.:":?:s,::?ämiozä`c=:s;cheícl-fi
Er  werd  de  hele  mid.cl.ag  zecr  sportief ,  maar  fol  om  elk  punt  gevochten
en  de  paren  ontliepen  elkaar  Úeinig  in  sterkte.     Op  een  gegeven  ogen-
blik  hing  het  er  vLr'.ri:.+f  of  een  bepaalde  partij   met  éèn  punt  mecr  oÍ`
minder  zou  einc]Ligen  om  con  derde  partij   al,,of  r}iet  in  de  semi-finale
te  brengen.
Dit  jciar  zijn  a`ls   onze  kcT.].mpioenen  uít   de  bus  gekomens
Nan  Albert  eh  I)ennis  Carroll,   terwijl  Rii;a  Roebers  en  PLob  Albert
op  de  tweede  pl`a{ats  einditrdens     uitslatr,r  5-3.
KleÈner  kon  het  verschil  niet  zijn  on   't  was  eorlijk  verdicnd..
Op  de  vraag  aan  cle  Albei.t     familie  of  ze  nog  w©1  plaats  haclden  vooi.
de  trofeen,   zei  Nan,   clLat   ze  zonodig  daarvoor  plaats  zou  maken.
Tenslotte  een  warm  woorcl.  van  waaLr.dering  voor  het  harde  werk  achter
de  schermen  en  de  voorl.ereiding  vei.i.icht  door  Albert  Knorr  en  ook
Kees  de  Jong,   cl.ie  zelfs  zijn  fles  ''bubbliG"  bGschikbaL-,r  stelde  als
troostpi`ijs  voc)r  cle  "heklcensluiters".

\7.Je  hebben  genoten  en   zien  uit   na`-ir  hGt  volígende  tournooi.

Sahaja.
„„„„0Ö

Bedank e  van  Nol  Pioos.
Ik  wil  Lffaag  cl.e  bewoners  en  staí.  van  Juliana  Village  hartolijk
bedanken  voor  hun  modeleüen  en  de  prachtige  bloemen  tijdens  mijn
vei`blijí'  in  hQt  ziekenh,i.is.
De  klaverjas  club    SKC  bon  ik  ook  erg  dankbaar  voor  de  belangstelling
en  niet  te  veró.eten  cl.e  mooie  bloemen.
Ik  hoop  jullie  gauw  woer  te  zien.

-7-
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1986

Al`m/L     TEm\TIS     TOURNAMmllll
\

Iiast  Sunday  I,Iarch  2  a.t  Kurr}ell  Sports  ci.nd  Rccreation  tmounds,   some
forty  odcl  people  &i^therod  to  either  ptlrtake,   or  just  watch  the
ti`emendous  bcittles  that  wei`e  about  to  take  place  at   12  noon.
The  standard  of  temis  wss  exceptionally  high,   ancl  my  tha,nks  to
Pieter  de  Rooy  for  oró.anising  the  tennis  coui`ts.ci`nd  Aa.d  de  Haas
for  the  prima  administrc®+tiQn  of  the  competition,  ï7hich  if  you
don't  know!   is  qúite  a  job.
Thanks  cilso  to  Koes  cle  Jong  for  picking.  the  beaut  ti.ophies.
Tha,nks  to  someone  "up  there"  for  keeping  the  rain  away,  which made
things  a  lot  easier.
Aad  de  Haas  clid  a  terrií`ic  job  in  tho  presentation  of  the  trophies
as  well,
I)oublos  chcr`^mpions  of  the  yo.-4r3   Nar]  Albei't   anct  Dennis  C...ri.oll
Runners  up   3   Rita  Roebors  r.ri`cl.  Bob  Albort
Semi  Í`inalists   s  ln6Tid  Bronotte  c.`nd  Albert  Knorr  defecl.ted  Pieter
de  Rooy  ancl  Chris  de  Rooy  for  3rd  place.
It  wcis  a  great  da.y!     Anyone  for  Dencorub?
Next  year  again  plcase!

Ba.11  bashcri

-X-it--)fjt-*%-X.**j¢%

CISKE  DE  RAT.

P:::e::::d:o::::È:-:á)r.1:::tos`GZ::::i:ïgviïe:fiz:n:|:gN:geEÏ::n:.s.
worden  Vortoond  in  cl.e  JuliQna  VillLige.
I)Qor  de  tc  verwachton  LrLTote  opkomst  hccft  hot  bestuur  besloten  deze
film  twee  civonden  te  vertor}en  c]La£ir  het   zaLiltje  macr.`r  ovor  oné:oveer
60  zitplaatsen  l.esclúkt.
Het  aantai  Nederlancl.se  inwcï]ers  en  bQstuur  en  personeol  van  de  Village
is  ingeveer  45  pc:.`soneng   cl.us  eon  aanvulling  vQn   15  personen  is  mcL
8elijk.
Deze  mensen  lmnnen  lJlacindacF.ioró`en  uitslapen, dus  zouden  de  leden  van
de  verenibúng  de  ZatercTaga.voncT  beschikbaa.r  kunncn  hebben®
Wc?c.`rschijnlijk  hebben  wij   urSeon  plaats  voor  niot-locl.en! ! .

Verdei.e  clLinkondigingen  in  clo  ]Iei  Clubpost.

Redaktie.
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HSIÏFRT     16th  FTEBRUARï.

The  1986  Fishfry  vas  cl.  mixture  of  all  or  nothing.
Beautiful  weather,   goocl.  company  ar}d  some  fish  as  well.
It  was  nice  to  see  some  of  the  elderly  clubmembei's  enjoying
themselves  under  the  treesg   near  the  river,  with  the  sun
filter±ng  through  the  leaves.  '
Ai`thur  van  Tienen  a`ntl.  J\.lbert  Knorr  went  at  ci`n  early  hour  to  the
Tai.enpoint  .bridge  cind  'j-ot  stuck    into  the  blackfishg   Dave  Curry
and  Max  Belami  went  up  the  creek  with  little  success.   Kees  de  Jon3.
and  Bret-b   "Bugalugs"   íÍ`;-ot   one   s\.`,teep  each.
Al'thur  Van  Tienen  ca,me  first  with  lo  físh,   one  was  a.  17-ä-inch  lonó.
blackí.ish.     Albert  Knorr  Tía,s  seeond  with  s  fishg   Kees  de  Jong  3rcT
with  1   fish.     Altogether  just  enough  to  feed.  the''multitude''.
I  woulcl.  1ike  to  thank  Cor  li.[ooiman  Í`or  the  exeller}t   salad  and  fríed
rice  a,nd  frying  the  Í'ish,  he  should  have  gotten  a  tropüy  for  it!
Thank  you  Cor,   for  Ëlj[!La3=s,  being  there.

ThQ  Fishiníï  secretary.

FmRUARï   186
lTSIIING     REPORT.

The  Í`írst  "Open"  compctition  of  the  club  turned  out  to  be  a  dismal
affaiI`.
Getting.  up  a.,t  3.30  crm.   anclL  getting.  only  one  fish,   if  you're  luókyg
is  not  my  idQa  of  a  nice   clLiy  on  the  if.rater.
The  weigh-in  was  at  9  a!.ti.   cind  of  course  was  very  short.
The  expect  Jeïrfish  avoirl.ocl.  our  a.i.ea.  ancl  a  very  hi,3]h  tide  hacl  water
washing  over  the  lower  platform  of  the  bricl.g.e  every  time  c-i  bocit
went  p`1St.
However  we  look  forwcird  to  the  new  Blackfistsetison  and  the  firsi;
competition  on  IÏcii'ch  the  22nd  -  weigh-in   1   pm.   Como.
Until  then,   hanG  in  the-j..e  cind  good  luck,

lt  Loedel`,
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N|   EUT\ïS      VAN           S    .   K   .    C    .

Het  Holland  Festivcri`1  is  weei.  geviercl  en  een  iecler  heeft
kunnen  genicten  v`in  ontmoetiï]gen  met  oude  bekenden  die
men  misschien  jciren  niot  hacl  gezien.     Onder  het  geriot
ban  een  lleinekens  bicrtje  en  ecn  broodje  paling  werden
oude  herimeringen  wocr  opgehacr`+ld.     Vooi`al  op  de  ZaterL
dagavond  werd  het  tenslotte  toch  weer  een  Lq-oto  vrolijk
zinL7.onde  en   clansende  r.iassa.

Op  Zondag  was  hct  mincler  druk  en  hclaas  heeft  onze  worsten-
stal  minder  good  gedclcin  dan  voi.ige  jaren,  maar  cl.ank  zij
onze  vereenclè  krachten  hebbon  we  toch  nog wel  een  cl~uitje
overgehouden.     Ik  dank  cl.an  ook  eon  iedei`eon  cl.ie  heèft
meeg©holpen,   in  het  bijzondei.  Ben  Wever,   die  ons  nooit
en  te  nim`,ier  in  de  steek  lQat,   onze  prosiclont  Andre  Brugel
en  zijn  altijcl  jolige  vrouw  Jo,   drie  mensen  ÍILie  de  zaak
aan  het  rollon  brachten  op  de  Vrijdc®.8avond.

Niet   alleen  kcin  Jo  \-Jorst  vei.kopen,   r_iacir  ze  speelde  Zoncla,gs
ook  nog  een  heol  acT`rclig  potje  klaverjas  en  hield  de  eer
v`in  S.K.C.   nog  eniLTszins   op  met   5025  punten   on   3  marsen.

Onze  oicfpen   conpotitic  is  {ilwocr  voor  meer  d¢ri`n  de  helft
gespeeld  met  Hci.ns  KuyÉcrs  cl.an  de  kop  gcvolé;|  door  Fi`its
Logí';.en  en  Keos  Witjes.     Ï'..1acir  omdat  we  nu  een   15-weekse
competitio  spelon  cn  oén  nieuwe  methocle  toepasson  kc7`n  er
nog  van  alles  gebcuren.
Dit  is  dus  wecr  hct  wel  en  wco  van  S.K.C.

Gi`ootori  van  Grace.

it--;t**i€**"tt*

IIH   Du".ïDE 00G

Hc)t   bovenstcr].ande   g7.ogcvon  wcn+ar  de  r:ieesten  v`in   ons  woinig
of  niof;s  van  wisten  is  cl.oor  de  duidelijko  tncl`nicr  van
vcrklaren  clio  Pim  ljanzing  eic`>"cn  ís,   voor  ons  een
interessant  ontlerwerp  L?Qwc>rclen  tQrwijl  diverse  dia' s
het  gesproken  woord  {',.oecl  onderstreepten.     Een  ondemyerp
cia,t   ook  voor  cl.e  wetcnschap  nog  veol   onclerzóek  za=1  vei.gen
om  de  brreheimzimige  werkir]g  van  cle  Pineal-klier  bij  mens
en  clier  volledig  te  kumen  verkla.ren.
Nci.  d.e  Pauze  toonde  Pim  zich  ook  een  prii-Lia  i-ototr,Taaf  toen  we
met  hem  en   zijn   dia!s  notr;.  ecn  poos  cl.oor  Nedorl{rmcl  reisden.
Het  Üas  voor  clc   aanwezigen  een  wel  bestGde  avond!

-11-
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We   zijn   Lil   heel   i`-„'cT`t   SJÚoic'feL-en   r`1ikjes   bcgonnen   op   de   achterkant
v(]`n   cen   stuk  schuurpc?`piei-8   maar  deze.`  keer  is  hot  wecr  eens  vci.'n
aantekeningen  vcin   onze  vcikantic..   op  ee,n  fLiLtsoenlijk  bloknote,   hoe-
wel  dat  nici;  bepci{tli  coi`i  hïcl~liteits  verTbet,ering  behoeft  te   zijn.
Voor  cl.iverse  m'ensen   zijn  c`r  diverse  vcikci`ntiegenoegens,   zoals  vJinkelen
in   vreemcl.e-plaír``i;sen   (met   cTLe   stille;    t.]oop   tlLa..t   d`T.cl.r   de   prijsverhoö^irig
nog`  niet   zijn   d.oorgecTL1.ol'|gen)   verrler   zont|er.   cl|   zwemmeng   hotel-museur,ll-
kennissen  bezoek-rjicknicT,'cer`` -vissc,i`rroi^icl.rijc`ie`L-rtennis-goli-  en   "bush-
walkiïig"   (nee   ó~ceii`   l,`oLT\ïc``nc`Leliinígg   wcint   dm}   cl.cirik   i-±c   a:i`n   stätige   lanen
door  si;atige   rechtst.Qi-imic;'o   ljor'`seti+   plusminus   18000  kmg   hiei`vandaan).    .
Bu.shwalkir)g  is  misschieïi`  li_et   iiij.rïït   popu.1c7.irí ma,ar  wij   vinclLen  hct   fijn9
on7je   eersim   CIC-``ntek_È`L|in,rj`   Ci.oen   W.Lj    in   i.TïÍCC~.J-asper   er£.e=|s   a.an   een   ianci.-
weg  +Uussen   irc|SS   Or|,   Tlj.r|lj.t.
Als   een   zeFLe`fe  Jí'`rjper  vLin   Fiir``n   is   gcv,'cest   hicT  cen  -'w,'eede  Syclney  te
bouvJen8   (lan   is   cla-t   wcl  rLiisluki;   en   is   de  nciam  goecl  aa`ngepast.      Ook  d.e
school   is   'í}ci`vcnantg      ee.Li   gebouwtjG   Lo   [?root   ci.1s   een  huiskamer,   Waarop
rrict   troi;se   let+erf,   'ÍTiTec>  ,Jïisper  primciry  sc,hool   1899"   dus   over  dei.tien
-Ë|"i.   ZaJ   :-``',t   'J:.-iLl.tivcili3rj:

. o..   I`Ic?Tir   íi-Li   is   hot   ,rjti:Ï    dr:i`'i.L`in`r`i3:iio o..   ,ze   hel3-ben   zeker   hoofctrekenen...
Tct-.`:-e`L^j   ]lLct    c:`.ebtju.Ï+t..jc    Ï;L-.fl. ú    ecn`    e`:,.L:;rzlacT]^m   kinciel-ïiotsje   var]   Oen    "com-;iutci.".
Het    L7cïiTü.cl-Li;    1i'.,-- ú    ,:`.i-``i+i   o`+ji.~i    rjrrric,:i-L.i..:í.c    rivicm   "GOod-j.-i-`CTigbec"   ífehetcrv

trolL,l.ï.rcrjí_T   ti_CJ   .Tleit-`,    C.l`:`'U-\;.ii|C:   is    Crt;   r.100i9    l`roor`ii    ais   i'm   verci.er   í3.aan   nf`ci`r
riTurii.ij_i;   e..n   €``l£i   w..L.j    LILc   ï,Li`,'`-jJt-`.ïi    1``t~tc:^`    s-tiilstc-+,a±i`   ci..   hot    stof   hebben   lc.`ten

ZLlkkeh    dc1`n   ki.ji.<.Cn   1\VTe    `.:il    `i>|-r`Chtií;TC    CTiepe   rL-lvijr|en.
Iii   Tuïiut   ki'ij,:/,`ei.i   i`r\ri.j   -,'Liri   tlLo   lï.S ol."ropark   L-.r`cl.   T`ïil(`ilife   Service"   een   tcls
vol   Ï\nLpierè:^i   oiítor   \,)`i`-l,   rüii   in   Í`ÏLc   o.Lïi{'=::evii.?`f;-op   i.iL-`tuurí-:-cbicd   vi-tlt   te   be-
ki`jtr.cn   cn   dc   c`,erf=-L-e   i7t`_incl.elinè`   is    nLi^cir.   cl.e   P\1oi.ïj_nrr;`   cliffs.

:'Ënq:,,Ï::?fiï,:-i`[ígcnp,í7:|,c,,==.:í;.:11.i':::::|l-:f:`:J::::[|Í,1-?á||rlI3-?r-:J:|Jil-f?-mf::£täil?r:rï;n
oiJdoeïï.
T,ïTJO   io-+]C|]   ti.00:,.1   CC*|   i.,rc;i   i^|lc t    jo|j£.3    :, !;icrcn   ri.i.C-;   i,,r3i    a`,?Li.i   ons    snuí.feicn9

rrlèllf]`1r`   noí=-   n`C3t,   niët   ilcij'jcn   C'feiecrri   ilLC,C    .7le   ÍiLC   ilorí3ns   ondcr   Onze   ribben
mocten   k.rijLrj^eii.

orn   bij    Buí,'|dcng   iïLd`..||í]   tl~-L:j;-5c|'\   'fj:..1.u+    elz.

wc,    ee:-`n,r':    81T.i-j.     S-toí`   O.[?   `r`1S   hot    ri.jcl'J`.]

1iiatste   3   Trrt-i.   tc   v.oet.
OP   hct    ;`J;riél.].lc;   Ï)C``cl.   dc-Ï`]?1.LOGn    Sr,hieJLi    cr

sicr``ní:   ui+    ccn    íTj-i-,fuik   (i.i'3   :~_1``~Li-,    ,riLjr|    St  -

c`ie   Slclní5.)    o\7Cr  r.i.i`in   |Tocïen   .ïwirj:)t   cu
kronkels  in  de   stoiltc  `íiiiar  bericdeno

-       12    .~.

BLi+1oï,'  te,   kunnen   komen  vol6.en
verclei`   ctnmog.elijk  wordt   c]Lo   :,

plotseli}ig.  een  dikke  koolzwarte
ari;(het  vcrkecrcl.e  eincl.  volí3.ens
81] ::,,j `iL-j    Í_-.L|`íl   ri'+í,.t,    Cie    gebruikeiijko

vervolg.  blz.13



vorvolg  ''Stoí.Í.er  en  Blik'' ......

Het  heeí.t  goon  tijd  om  ecn  pmatje  te  maken  -  iots,     wat  je  ín  oen
pciradijs  als  dit  onwillekourig  verwacht.ó
Ër  zijn  twee  vallen  en  cle  aí.daling  ncïär  dc  bcnodenval  is  de  moeite
waard,   deze  komt  van  60  moter  hoogte.   (Schafhausen  en  het  lüitte  huis
in  Rotterdam).         `
Op  deze  warmo  dag  is  hct  `..íciter  hoei.1ijk  koel  en  net   zo  lekker    als
Heínekens'  maa,r  gecn  twec  dolltir  per  tin!
In  het  oude  dorp  T.ilbingo  wonen  .illeen  noí;r  maci`r  vissen,  het  litri3ri
mmelijk  onder water.
Het  nieuwe  ligrt  wat  stijí.jes  boven  het  Talbingo  i'eservoir,  wci.ar  allemacl,l
borsoneel  woont  van  de  "Snowy  `I.tlount...ins  Authority".     Nieuw'    en  Glad.
Yo.,rrangobilly  Cavcs.     In  dozo  Ccives  hel]  je  de  kous  tussen  een  toor  op'eigon  houtje  on  je  tr.unt  oc>n  pafr  andere  grotten  ondor  loíding  doon.     We

doen  do  ecrste,  waar  allcs  op  vei`1ichte  gla,zcn  plcltcn  vcrklaard  wordt
in  tegenstelling  mot  eon  toer  onder  golcido    waarbij  eon    wGct-al-
stuk-1t-`r}gdmdorigheid  acin  dc `gids  vragon  gaa.t  stellen.
Zij   goochelen  dciLir  b.v.   met   zc'a  430  miljoen  jai.en.
Iets  wat  natuurlijk  nonscns  is  volgons  hot  Austrcllische  kerkolijk  íntelloct.
Èen  paar  r]aandQn  goledon  \7as  or  imers  oen  telcfoon-enquette  op  "channcl  7  "
met  de  vraag  of  ouders  c;.ointeresserd  waren,   of  hun  kindei'en  op  school  hct
Bijbelse  clo{pïia  moeston  TÏorclcn  bijgobi`achtg   dcl`t  de  tiai.dc,   mot   inhoud,
zon-maan  en  sterren  in  6x.24  uur  zou  zijn  geschapen,   ongevecr  zes  cluizend
jacir  í,relcden.
Kent  U  hct  Bijbelvei.ha.`1?
Het  eorsto  boek,   eerste  hoofdstuk  vertolt  ons  clcit  op  de  eei`ste  d.ag
het  licht  wei.d  geschapon  (zoncler  zon  vooi`1opig)-de  volí,.ende  da8.  lucht;
wator  cn  land  -  dcn`n  groenigheid  bomen  enz. .-  dag  viei.,   zon,   rLtacin  en
sterren  -  vissen  en  votr?els  -  en  op  dag  zes,   1ancldieren  G`n  de  mons
(Adam,   .„  üit  wat  stoí.).
Em  later  Ev@,   als  hulp  in  de  huishoucling  en  onr.iisbam  voor  de  vooi.t-
Planting,   gemaakt  van  Acl.c.`m's  clrie  cn  cl.ortigste  rib.
Van  de  twintígduízoncl  telGfoontjes  die  '`channel  7"  ontving  die  avond
was  twee-derde  van  mening  dat  doze  theorie  op  onze   scholon  a,].n  do  too-

Ë?mï5v3:nËä;Ër:i=in:oËt3ïËËgïíï3ËtïfiË#=Ë:|-3äiï±Ëí:ikorkg`1nümró.e`Turcndo
d©  avond  zijn  tclefoon  ír./?lociend  hc Èft  gcclraLiid!
In  cl.it  verba.nd  zou  ik  cr  op  wíllen  wijzon  dat  múer  da.n  vijftií;r  jcl`ar
geleden,   de  meostc  cToi-.iinoc`s  van  de  Geï oíhmeci`de  kerken  in  Nederland
deze  theorie  Lil  moesten  loslaten,   door  c-i`.j  onwoci`1egbare  bewijzen  vcin  de
wctonschap,   en  lodon  van  de  bovongenocmde  korken  hebbon  we  nooit  L"nncn
i.ekenen  tot  het  vooruitstrcvende  cl.oel  vtin  il.o  ncitie!
(Een  beetje  naargeostíg  oincl.o  vcin  hot  eerste  decl  vcn`n  cle  vakantic;   m.iar
in  het  tweode  deol   in  cl.c  vol£J,.ende   Clubpost   tTatTïn  wc   d.e-,blocmetjes  binnen
zetten,  want  wo  bezoeken  oon  Kaapse-viooltjos-kwekorij  in  Tumut  en  ven
tellon  U  a`1  cle  óAeheiricn  vci.n  het  kweker}  van  tl.eze  kruidjo-roep-..me-niet-
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Hm    HORMOONS   GfftïmF

GEBotJ\È`ÍI)   V00R   I)E   EEU1`iJIGHEII).

In   1963,   na  3  ja.ci.i'  harcl.  Trei`k,   \vas  de  constructie  van  het  gewelf  voltooicl,
de  bouwkoston  beclroegen  1.7  miljoen  /merikci„inse  dollars.                 `
Het  is  gesitueertT  op  on{r`:oveer  25  km.   cifstand  van  Salt  liake  City?   ín
Cottonwood  Can}ron.     Het  is  een  ai.chivarisl   droom,   werkelijïúeid  gew-oÏ.den.
Voohi;ighcidscT, ,iacl  on  tenperatuur  zijn  nagenocg  perfect.én  dus  icl.Gaal
voor  hct  opslaan  vcl.n  nicrofilr£is  en  kwetsl]ai.e  d.ocumenten.     Om  eon  icloe
te  ki.ijgen  va,n  c`ie  opsla£"imte  hot  volgende3  er  zijn  6  opslagkamers  voor
hct  opslaan  van  r.iicrofilms,   iedere  kamer  200  ft.   1ang,   25  ft.   hoog®
Ook  is  ei`  een  volleclig  uitgerust  lcr!boratorium  gevestigd  waar  microí.ilms
kunnen  woi.don  ontwikkcld  en  gereproducoord.     Er  zijn  ongcvcer  1  miljoen
microfilmrollen  in  do  ecrste  opslagkcn`}-Jor  vei`zci`nold.     Eon  enkele  rol
bevat   1600  bladzijclon  gogovens,  hotzij  gcboorte,   huwelijk  oÍ.  overlijclensL
a*t®n.     NQ  gecl.ui`cncl.e  47   jci.ai.  genocn.logische   gogovens  te  heb'L`en  c;`cfilr.id
in `talloze  landen  zijn  cr  nu  biljoenen  namen,   or  zijn  echter  slechts
2  van  de  6  kar.iGrs  vol!
Hot  gewelf  is  voorzion  van  oen  speciacq.1  or]tworpen  luchtfilti.Qer  systeom.
Iïot  list   onder  ocn  700  ft.   dikTrr.e  1`i,|`g  í-sTtinict,   a``in  do  voet  vcin  d.ezo  berg
wepden  gangen  gGgravon  en  geboorcT  en  6  openinc;.en  in  de   "Granito  l.Iountain"
gcvcn  toegcing  tot  het  c;.cwelf.     Slechts  éèn  wgrdt  cr  gebruikt,   cl.e  5
andei.e  Eijn  afgGslotcn  rLiot  een  sta.lcr]  tralie  hek.   I)i.ie  speciaal  veiL
vaarcTigde  kluisdouren,   r+]et  eon  vai.i€ibel  á.owicht  van  tussen  do  9  en   14
ton,   zijn  op  100  ft.   vcin  cl.c  ingtl.ng,   in  vGrstei.kte  omsluitingcn  gezot.
De  ai.chieven  zelf  zijn  nogeens  zo'n  150  Í.t.   diepor  in  de  bergen  o`ch
vostigd.
De  6  toegangon  in  cle  borí;r  zijn   zo  ontiïoi.pen  cl.cit  bij   een  atoombom  ontploíL
fing,   de  luchtd.ruk,   \-Íolke  zou  ontst{``an,   niet  curoct  cl.e  kluisdouren  kíin
boreiken.     Iedere  dour  hceft  eer]  drukgevoolig  veHtiol  cl.a`t  zich  onr:iid-
d.elijk  sluit  om  zoclocïide  de  racl.icLactiQve  rJassa  lJuitcn  te  sluiten.
OÍ'  het  gowolf  incl.orcl.Li.icT  é`*toom  en  i.ad.ioactieí`vrij   ís  kon  Richarcl  Kohler
ni`naö`ei.  va`n   do  MicrogrcTiphic   Sei`vices   ons  niet  r.iet   zekerhoid  ze&`L-;.en,  'het
was  echter  wel   ontworpcn  or+i.  oen  cl.ergclijko  ontploffing  te  wecrst.-`an.
De .kci.k  bezit   genocf;`  lci.ncl  in  Cottonwoocl  Canyon  ori  zeker  not:,`  8  dcEgolijke
gewelvcn   te  ljouwen  mLn`c-`ï`  Kohlor  durí.t   nict   te  denken  a,c®.n  do  heclendcia£.Se

Ë3Ë`;'ï3=täËágeg?nváí:iá.ËCÈSS:`Ï::Ïcg3::änzÈígnbËz?g`dgtetrt3==?=[Fu:liE:rorólflnËot
gewolí`  te  bokijl`=cn  en  to  fotogrcweron .wei.cl.  geweigei.d.     In  hct  bcc3ing
direct  r]a  cl.e  voltooinc;.  vcin  hct   gewelí.  Üas  cl.it  echter  ancl.ei.s. .   De  kork
organiseerclo  bustochton  op  Zcltordcic;.on  voor  cle  nieuwsí;|origen,   mcic-`r  al
spoedig  kwi-m  mGn  tot  de  ontdekking  dcit  het  stoí.  dat  de  bczoekers  vciL
oorzaakten  ernstige  problemen  gaf.     Ook  zijn  er  de  nodi{ge  bedreiálnó`en
gowecst,  wa,rtronder  zolfs  bodreií.ingen  vcin  bomaanslcigen.
Voor  de  kerk  cl.iont  hc-t  gowelf  voor  nc-+cir  één  doel     nl.   de  prescrvcltio
vci~n  cl.e  namen  vcq`n  ovorloclenen  en  voor  het  bieden  van  de  gologonheid  aan
icderoen  om  uittezookon  en  te  bewijzen  \t-rie  zijn  voorva,deren  zijn  goïrecst
om  zodáendo  hen,   doorr_iitlílel  va,n  tempelriten,   een  kcins  te  geven  de  cou\7ige
vi`uegcl.e  deel@chtig  tc  worcl.en  on  hur]   ziolon  te  redden.     J,1Jij   zijn  voor
cluui.zacimheicl,   we  verzci}-.ielen  namen  vcrm  monsen  voor  de  eeu\-Ji6.hcid.  en  hot
gewelf  met  alles  wat  orir]  is  blijft  bestaan  tot  aan  de  tweede  komst  vcin
Jesus-  alcl.us  Richarcl.  Kohler.

-Technische  gegevens  ontleend  aan  de  Salt  Lake  Tribune-
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ls  harten ondt       le

Er  staat  in  cl.e  jacl`rkci,lender  van   1986  verm©lcT3
Juli  Zi.`terdag.  19  I'Iicl.winterbal  en  i;oneel.     Helaas  is  dat  nu  m:r~`ë
ton  delo  juist.     Er  komt  wel   eó`n'  nidwinterl)al-mcl`íl`i.  €T,3en  toneel.
Om.  tonecl  te  brer.gen   zijn  or  menson  nodig,   jong  on  oud,'  mcinïien
en  vrouwen.                                                                                                      `                          `
Van  de  bièr  vier`[r,.onoemde  categorien  zijn  er  twee  niet  cianwezig,
erör.o  geen  toneel,  r+iet  alwecr  cle  tocvoegings   Helacis.
ïi'Jellicht  kunnen .`ïe  toch  nog  een  avond  organiseren  waai  íecloreen
toch  ook  veel  plezier  aan  kan  bcleven  nl.   een-Amateurs-Show  .
Iets  in  de  g©cst  van  '`'Amateui`s  zetten  hun  beste  beentje  voor''.

Ï:?É  ÏncïÈ:sä:nia::'nË3: , ofsoägäagïäá/Ë:2:?==kzä: eËä?3h:;e:u:f  `1+ ; -
Goof  het  wel   evcn:op  bijs   AnníG  Henss  tol.   520  7082  of  Koos  Simonis
tol.   (047)   362737.

ryíyNNfyNíwíyf)

Zo  maai`,   ecn  tcrugblik  op  hct  derde  oog.

Dit  wcis  hct   c)nclQrwei`p  van  een  lezing  Lmhouclen  cloor  Pim  Lanzir`g,
op  Vrijclaö.avoncT,14  I.,{atirt   j.1..     ï.Taren   soi.ii-.iige  mensen  mísschien
bcing  voor  het  mysterieu.se  en  kwamen  zij   daai`om  niot?
Mijzelí`  zijn  echi;ér  op  dezG   avond  wcl  rLicerdere  o&ren  opgegaan}
doodgewoon  omcl.c-`t  ik  Gr  wel   over  í;ehoord  hcid,   maar  niet  het   ji`T.iste
ei`van  wist®     Pim  heGft  echter  door  r.iidclel  van  hele  artistieko
tekoningen,   sanon  rLict  eon  bcschrijvíng  over  hot  hoe  cn  wa.ai.om
van  dit  intei`cssante  vcrschijnsel  in  de  n.i`tuur,  veel  kunnen  ven
L+ai`en.     Er  werclon  na  afloop  opmerkingcn  gcr.iac.`.kt  en  ook  deze
woi.den  door  Pin  zo  Íïood  nogelijk  verklTicl`rd.     Want  laten  we  nú
maar  cGrlijk  zi`jn,   de  geleerdcn  wei"  teómewoordig  heel  voel}
maLq`r  toch  zijn  ór  Ïiog  wel  dingen  die  ocht  nog  niet  nuchter  te
vorklaren    zijn.
Pim  had.  ook  nog  ti.c  moeite  g.enoncn  om  cnkcle  dia's  meo  te  bronä.on,
genomon  vcin  bokondo  (on  niet   zo  bGkende)   plekjes  in  .Nederland.
Bedankt  Pim  voor  c]Lc   3.ezellic;re   en  leerzar+ie   avond.

Loeko

i¢it*JX.tíJX.%**ic+C

Voor  iemancl  clie  goen
Moi.se  kan  soinen
is  het  als  of  ze
seinen  moi.sen.
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K  A  IJ   E 'N

Februari

Maart

Juli
Auémstus

Septembei.

Oktober

Novembei.

December

Zon,:        161

VI.ij.      21'
Zat.        22

Zon.           2
VI.ij'      14

Zat.        22

Zat.           .5
Zat'        19

Zat;          3
Zat®        24

Zat'        14

Zat.          7
Zat.        21

Zat.         19

Zat.        16
Zat.        23

Maan,         1
Vrij,      12
Zat.        27

Vrij,      10
Zat.         11
Vrij'     24

Zat.          8

zat.         6
Vrij.      12
Zat.         13

Fishfry
Zat.22,   Zon.23  -N.S.W.-Holland  Festival

Open  dag  -  Visclub

Tennis  toernooi
Dia's  en  leziüg  door  Pím  Lanzing
in  Julíana  Village
Blackfish  comp.  -  Visclub
Verrrassing  dag
Blackfish  oomp.  -  Visclub

Blackfish  comp.  -  Visclub
Blackfísh  comp.  -  Visclu'o

Ten-pin  bowling-  Sylvania
Fïlm  avond -  Juliana  Village
Blackfish  comp.  -  Vísclub
Open  dag  -  Visclub

T.t[id-winterbal  en  toneel

Bream  comp.   -  Visclub
Jaarlitikse  Algemene  ljeden.v'ergadering

Film  avond  -  Juliana.  Village
Klaverjas  toernooi
Bi'e`ám  comp.   -  Visciub

Vi@i`ing  7-jarig  bestaan  SKC
Bream  comp.   -  ViBclub  \
Jaai.1ijkse  Algemene  liedenvergadeï.ing  SKr

Open  dag  -  Visclub
Picnic
St.Nicola.asbal
Kerstfeest  SKC
Open  dag  -  Vísclub



I)E  NEDEËLANDSE  VERENIGING   IN   DE   SUTHERLAND   SHIRE.

(The  Nethorlands  Society  in  the  Sutherland  Shire  )
Correspondentie  adresg   P.0.Box  209,   Sutherlai]d  2232.

Opgei`ichtgAuc"]mstus1953.

Lid  van  de  Fedei.atiè  van  Nederlandse  Verenigingen.

Vooi.zit;ter          s   Koos  simonis                                tel.(047)36  2737
Secretaresse     g  Amie  Henss                                          520  7082
Pemintg.iees-ber3   Coi`  Mooiman                                               528   7160

Het  verenic;ïniïsjar`r  loopt  van  1  Juli  t/m  30  Juni
Contributi3  a„fi.ns   The  Netherlands  Society  in  the

Sutherland  Shire,
P.0.Box  209,   Suthci.1and  2232.

ContrilJutíe  bedraagt8$10.-per  echtpaar,   $6.-per  persoon.

CljuBPOST .

Redacteui.8   Jo  Broer,   tel.   520  8735.
Zencl.  uw  copie  naar  P.O.Box  209,   Sutherland,   2232.
Copie  moet  binnen   zijn  ][QQE  de  tweede  Maandag  van  de  maand.

KLAVERJAS   CljuB.

Vooi'zítter                   s   Andre  Bi`ugel
Secretaresse              g   Grace  Volkers
PemínLmeesteresse8   0hris  ljudwig

tel.   520  0911
5231204
709   4759

Kla.verjassen  iedere  Vrijdagavond,aanvang  7.45  uur9

;Z;hËÏ:=ggspËïäÈ:ä;:ssS:í:Ï:ánd  (naast  het  station,.

VIS   CIJUB.

Voorzitt,er         g  Arthur  van  Tienen
Sccretaris         3  Albert  Knorr
Pemin£me3sterg   Kees  de  Jong

tel.   520  8125
520   7086
543  4368

Bijeemkomst  iedere  Donderclagavond  V00R  een  vis  competitie
aanvang  s  uurg   bij  Arthur  en  LenieTiäE Tienen  thuis,
Wooclen.Sbf`o  Motel,   1225-1233  Princes  Highway,   Engadine.
Tel.   520   8125.

TONEEL   GROEP.

Ondei.  lcicl.ing  van  Koos   Simonis

*i¢*

=11=

tG1.    (047)   36   2737.



_.  iiíer  i5  dan  eincle
Nec!ei`lohds

OP
nocir  het hekende bo-ek van-   P.(ei  bQkker

ZATERDAG    17
ZONDAG     18M'E!

cíe   JUUAriA   \/1  LLAGE

i a n va n g  7=
` . , c}ïs    Hr`)rs  cl,oeuvré  ..  ,

"poL\/Goor`!  riíEuW5  "

a

•'4V»

mets
eréi,'ens  een  koff ie  pauze

~  apróposs

Het  bcstuur  vci`zoekt  de  Zonda,gavond-

voorstelling  zoveel  mogelijk  te  willen
reserveren  voor  de  Nederlandse  bewoners

vän  de  Juliana  Village  en  staf.

Toeg.ar]gsprijs  leden     $   2.-

nictleden    $  4.-
Aanvang    halí`  acht!
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CONCERT  -   ORGElj  -   CONCERT

Vvre  weten  dat  de   combinaties  vcm  geluiden  toonaarden  en  bijzondere
gevoelitgheid  die  mer.  uit  een  modem  concept-orgel  kan  halen,
-  of  toveren-  praktisGh  oneindig  zijn.
Zo'n  oi.ganist  komt  nooit  uitgestudeei`d.  war}t  een  insti`ument   als  clat
heeft  duizenden  mogelijkheden,   en  de  studie  da:irvan  is  lovenslang.

Iemand  die  voor  ons  cl.o  mocite   zal   nemen,   zijn   oi.gel  naai`  de
Juliana  Villa6re  te  brcn6.on  en  clie  het  al  heel  ver  in  deze  kunst
heeft  gebracht,   iss

JOHJÚJ      CONGERT

die  hier  a,l  bekencl.  is  v.r``n  ecn  vorig  conccrt!
Deze  keor  komt   hij   op€

ZONI)AG     I   JUN18    's   middags   van   1.30  -4   uur

VerzoeknLmers3
Mocht  riien  graag  eon  lievelinLsmelodie  horen,

dan  kunt  U  dat  van  te  vc,rcn  op,3-oven  aans
Pict   HCTmersmag   tel.   526   1912.

9,T,3eg?=gaï:Stnï3:e==c|`?lïl|áïè"v:Ëag?  Ëïgc?:Ëi??n|ip?::rtË:t  eerste) .
Overigens  kunt  U  vQrzokord  zijn  van  een  zoor  gevarieerd  pi.ogrammci;
De  toegangsprijs  ís  slcchts  :,.`,1.-koffie  inbegi`cpcn.

PSo      Dit   is   de   enif;.o   Clubpost   om  U  te   húL'.`imeren.
Zet   de   datum  evcn   op  Uw  kalentlci`8      Zondag,  1!   Juni

Rot]Laktie.

JX.***%jéit-x.***X

GEI)ACHTEN  "  ÁANlh'LllïG".

In  de  loop  cl.er  jtl`ren  hcb  ik  uit  bocken  en  kranton,   hicr  cn  dcl``|r  eon   zin,
of  een   stukjc  ovorí..cschcven.     Af  en  toe  lic>l]  ik  zelf  wat  geschreven     on
clit  aller.iaal  in  oon  file  gestopt.
I)c  Í`ile  hccft  hot   opschrií`t,   "Gcdachter]  cn  Aanhalingen.

Fruchov  ~   Dc  m€m   clie   `iiLi`  de   dooíl  van  Stcilin   in  Rusland  cian  het   hoofd
vt..n  de  regirènc;p    cilclcr``ar  heüft   gestiicin  hiclcl  eens  ecn  redevoering
voor  een  groot  publiok  waarbij  hij  plotseling  door  iemand  uit  de
menig*e  wercl  trjfeiriterruppeerd  clic  riep8
"ï,Jaar  was  jij,   toen  StL|1in   zijn  f;.ruwelen  plecgde?"
WclLr``rop  Kruchcv8"?`Vic;   zci   dat,wacn`r   ben   jo,    Sta,   OP".
(Nierïiar]d  íïtif  cintwoorcl)
Ki`uchev8`'Is   clc.`t   je   cri.ntwoord?"

"...`.Ik  wLis  wc-icri`r   jij   nu   bent ..... "
Jan   Loó.cmani

4rtikelen  c.Js  hct  bover}staande  van   de  hand  van  Jcr]`n  Lotrjeman  kcl.n  cl.e
k`.valiteit   vcin  de   inhoud  van   de   Clubpost   L..1s  maar  beter  mcl+ken,          Rccl..

-5-



Beste  vrienden0
op  de  Club's  jaarkalender  ziet  U  als  volgend  gebeuron

de  Ter]-pin  Bowling  in  Sylvania.     Het  is  op  14  Juni  -

om  s  uur   's  avonds.
\.

Uw  deeinäme "däaraan  moet   cl`an  ons  bekénd..Zijn  vóór     of  op  i   Juni

zodat  we`ú©ten`  of  we  L®noeg  deelnemers  hebben  om  het   evenement

door  te  later}  gaan.
Uw  kosten  zijn  Sö6.-  voor  de  civond,   huFr  van  schoene   inbegrepen,

/

drinks  bestelt  en  betaalt  U  zelf .
Daar  onze  bestuurslecl.en  allomaal  vacantie  plannen  hebben  gedui`ende

Mei,   kunt  U  best  mij   opljcllcn  voor  Uw  boeking. en  eventueel  de

antwoord-machine  g.ebruikoh.     Als   'korte  boodschap'   geeft  U  dan  Uw

naam,   Uw  telophone  numni^ei`  en  Ten-pin  Bowlingg   dan  bel   ik  U  tcüug
`voor  confii.matie;   bij  voldoende  belar]gstelling.

Tot   ziens,
Annie  Henss,      520   7082.

X-**i¢xj{*té.xx*^c.

OPROEP
aan  alle  leden

Op  Zatcrdag  19  Juli  a.s.   is  er  ons  Jaarlijks
Midwinterbal.
Maar  als  inleiding  daarvan  is  er  in  het  eerste
;Tedeelte  van  de  avond  gelegenheid  voor  iedereen
om  iets  te  bi`onf;fen  op  het   gcbiÈd  van3
ZangLI)ans-Voordmcht-Aorobatiek-Muziek-Goochelen,
of  wciar  U  maar  dcnkt  `de   za31  mee  te  kunnen   amuseren.

Doze  vroege  aankondiging  geeft  oen  ieder  de  gelegerr
heid  zich  bijtijds  te  prepareren!
Ook  niet-loden  zijn  voor  dit  programma  van  harte
welkom,
EEn  misschien  kunnon  de  artiesten  onder  ons  op  die
avond  wat   schíl(lorijen  exposeren?
Na.mens  hct  bestuur.

11=
Redakt.eui..



NI!m,ïS

lriíat   hebben  we   geboft   dci`t   cl.e
weldig  leuke  uitg.aansdag  had
trip  naai`  Uncle  Tom's  Hutte,
gebiuik  van  heeft  gemaakt  om
buiten  te  zett,en.

-_:`:-:--::::ii

VAN      S.K.C.

Ï`Tederlandse  Vereniging  zo'n  ge-
georga.niseerd,   namelijk  een
waar  de  kaartclub  dankbaar
de  bloemetjes  eens  even  fijn

Dank  zij  Annie  Henss  was  alles  prima  georganiseerd  en  hebben
wij   eei.st  kumen  8.enieten  van  een  zeldzaam  mooie  trip  langs
de  zuidkusi;  en  vervolö'ens  de  prachtige  Kangaroo  Valley,   met
als  hoogtepunt  de  beklimming  -  met  de  bus  dan  -  van  die  hele
hoge  berg  met  als  toppunt  de  Cambawarra  look-out,   van  wa.aruit
we  de  gehele  valley  en  Nowra.  konden  overzien.
Na  da.ar  gezellig  kofí.io  te  hebben  gedronken,   zijn  we  langs
bergen  en  dalen  nac?`r  Uncle  Tom's  Hutte  afgedaald,   waar  we
genoten  hebben  van  vooi`treffelijk  bereidde  Duitse  spijzen,
maar  nog  meer  van  de  uiterst  gez..$11ige  ati.nosf.eer  die  daar
heei`ste.   A1.  met   al   cl.us  een   zeer  geslaagde   dag.

Voorts  hebber]  we  afgelopen  Vrijdag  een  heel  gezellige  kaart-
a,vond.  gehad  bij   onze  v-fienden   in  Woonona,   v.Jciar  we  maar  líefst
met   24  van  onze  leden  vortegenwoordigd  waren.     Al  was  het
aantal  groot,   we  koncl.en   ''I)ASI"   niet  vei`slaan.     Wa,t  kunnen  die
mensen  kaarten!

Wat  onze  competitie  betrcft   staa.t  Hans  Kuypers  nog  steeds
l]over]aan,   nu  op  de  voet  gevolgd  door  (sla  níet  achterover)
mijzelve,   a,n  als  dercle,   or}ze  kaartleider,   Frits  Loggen.     We
hebToen  nog  drie  avonden  vooi.  de  bgeg,   dus  het   is  momeni,eel
toch  nog  een  groot  vrcaagteken  wie  het   zal  gaan  wimen,   temeer
daar  we  de  drie  laac;ste  partijen  mogen  aftrekken.     Volgende
maand  hoort  U  cl.us  wel  T`.rie   tenslotte   de  kampioen   is   geworden.

Groeten  van  Gi`ace.

%iti€j€j€**tí**tí
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VAKffllE  11

Kaapse  Viooltjes  (Afi.ican  viole(n)ts)
De  Kaapse  -  viooltjes  -kwekci`ij  -  mevi'ouw  in  Tumut  vertelt  ons  clat
zij  nu  zeshonderd  vei.schillende  van  deze  moeilijkheden  in  haar
Sg`natorium  heeft.
Voor  het  kweken  en  in  leven  houden  luidt  het  K.V.-evangelie3
''Goed  licht,   geen  direkte  zong   kweken  in  losse  grond,   wateren  vanuit
een  reservoir  met  een  drr`ad  die  water  opzuigt."
We  kochten   af6.esneden  lJlaadjes  van   deze   couveuze-kindjes  met   specia.<r,.1
voedsel  en  een  pagina  insti`ukties  voorJ` de  veFmenigvuldíging  van  deze
"apartheid''  af rJta,\.mclinó.  van  de  schepping.

Marmer.
Víjftien  kilometer  buiten  Tumut   is  een  marmeiLL>crroeve  met  een  gTotc
varieteit  van  dit  calcium  cn  de  fabriek  in  Tumut  zaafi3i  de  blokken  on
polijst  cTe  platen  tot  hooggla.ns  om  daar  voorname  huizen  en  officielo
gcbouwen  rr.ee  te  versicren.
De  eigenaar  vertelt  ons  dat  jaren  g.eleden  grote  marmer  vondsten  van
hoge  kwalii;eit  in  \ïest  Austi'alie   zijn  oni;dek.i;  over  een  gebeíd  van
vele  vierkante  kilome,tcrsg   maar  het   zal  onaang.eroerd  in  de  gronclL
biiáven  om  een  duistere  i'ede.     Ai  het  narmcr  dat  wíj   straks  rijkeiijk`
zullen  zien  in  hct  niouwe  parlementsgebouw  ín  Canberra  is  geimporteQrcl
uit  ltalie!!
Mijn  Stofferen-blik  h(`,rsenen  schieten  hierbij  te  kortó!
I)e  "Elliotway"  tussen  Kiar`dra  en  Tuml)ai.mba  heeft  behalve  veel  stof ,
prachtige  uitzichten  ov'jr  de  ra.vijnen  v€]tn  de  "Snowies''.     l\[Je  picknicken
bij   "O'Hares  place"  wcï`c-``r  de  Tumut  i`ivièr  heel  breed  is  en  uitloopt  in
het  Talbingo  rescrvoií`  en  waar  we  mannen  diverse  bootjes  zien  bemamen
voor  de  troutvisserij.
's  Avonds  hebben  we   ons  dinei.     a\an  de  ocvers  van  een   s  e i  stromend
beekje  in  T`umbarumba's  cLr``ravan  park,   na.  eerst   de  pi.cichtige  "Paddy's-
falls''  te  hebl)en  bekc,kcn.
Khancoban  liöti  mitlcl.en  in  cl.e  "Snowies",  maar  het  is  er  hect,   hct  liöti
n.1.   in  een   dal   op  mtq.ci`r  300  i-iieter  hc>ogte.     Vandaar  nciar  Thi`odbo   over
o.ci.   40  Im  "dii.t  roacl".     Threclbo  hecft  r]u  ecn  cara,vanpclrk  waar  we
ncstéïen     om  de  vol€'ende  morgen  mct   de   sneeuwlift   600  meter  na`q`r  boven
te   gaa:n   na,í'`r  de   CrackenT)a.ck.
Daii`rboven  is  het  hc3rlíjk  we-`3r,   mciar  zover  we  kumen   zien  is  ei.  gee,n
sneeuwvlok  te  bekennen. vervolg  blz.11
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vcrvolg  Stoffer  en  blik .......
I)a`r``rvanda,an   lopen  wij   zi£j,`-zag  ncr``Lq`r  beneden   on  volgon   clc-Úirbij   ecn  wciteih
val   clie  600  mcter  cl.iep.cr  cl.c  ThrGdbc+riviÈp...woi`dt,   en  vrij   l@stig
maar  mooie   aí'dcr]`1inèíj..
Ilet   cciravcinpE`^rk  hccft   no\~,``  t)cn   "Hcèí.1cindslbloed-bewoncr"   en  wel  Jan
Jari`itsma  uit  Bovenkarspol  eGn  glol]etrotter  die  met  zijn  tentje  en
slaapzak  tot   dusver  €anada,   Noord  en  Zuicl  Amerika,   1\,.Iídder}  Oosten,
Nieuvïe  Zeelci.nd  en  Australic  heeft  bereiscT,   on  nu  voor  de  tweede  kecr
hier  is,
Áls  ccn  hovenicr  (1ancTscin`pc  gcirdnci.)   hc\jft  hij   uitera`ïn`rd  vool  intei'esse
in  de  Australische  florLr`..
In  hetzelfde  Bovenka.rspel  is  hei;  uitcincTelijk  gelukt  de  Ócrste  zwartd
tulp  ter  wereld  tc  brcnLr;.on.
I)a`n`r  is  mcn  cil  meo  be3.ónüen   sinds  dc  oei`ste  l]ollen  uit  Turkije  werdor]
ingevoci`d  in  hot  begïn  vLin  dG   17do  ccuw!     Dc  zwarte  tulp,   dc  anti-
racisme  bloem!       \r`,7at   zullen  dio  kwekei`s  met  ha.rtkloppingen  naar  (l„it
c,r?roene  k_nopjc  hcblJen   z,ittcn  turen  toen  diq<t   cindelijk   , open  ging!
Hct  volgend  jcicl`r  zullen  cr  twcc   zijn,   dan  vioi`,   dan  cicht   anz.   toi;  wij
voor  het   een  of  cn`ncl.cr  tl.Ï`ocvíg  gebeurep  ecn  bos.do. kunnen  bcstcllen  pcr
K o IJ a Ï,I . .

Macr``r  dan   zullen  we   zelf  no3.  1Lqníg  noeten   loven!
Langc  Jan  uit  Bovonkarspol  drinkt  nog  velo  kopjcs  koí.fie  mct  ons  voor
wij   l/'lcl`andaÉ}-iiorgen   afscheicl.  nemon   ncr`+   ejrst   zijn   één  i`fleter  dric-cn-
negentig  c>p  de  foto  te  hc)blïen  gedrukt.
Opwog  van  Threclbo  komcn  wij   in  Coom  vcrtct'?cn`.roordigcrs  tegcn  vc`.n  onze
Ncdorlandse  Veroniíüng  cTic  rjiet   oen  f?roep  vci~n  vijf  opwcg  zijn  ncq«ir
Melbourne.
'!Hallo  hoo   ga  t   hot,   wcr`.t   'lLocn  jullio  hier."
Zolf   zakkon  wt?   aí`  na.Írr  tl.o  ï"st   om     oorst  kcnnissen   op  tc   zoekon  in
Nirmitcn~bel  om  v3rvolü.ons  via  dc  pr€``chtige  é-.;Toene  Bega-valley  to  i.ijclcn
iichting  huisw.ri`arts.
In  Bi`ogo  nemèn  wij   c(`;n  Ïcijkje   in  ci.e  Rotoiactor,.  de  kocionkermis  i,ïaar
onze  melkgovers  vrr)lijk  op  hun  r.ielkmachine-draaimolGn   stappen  tciinicldon
vcin  geurer]cl.e  kooicnpl.i`k.kon.
Hct  melken  hccbft  ccn  hclc  gcschiedenis.
I;e  kalvGren   zijn  het  bc(3'omcn,   maar  cl.c  rnons   zag  kans     deze  winst-
eri, vcrs  binnen  dc  or+ihcining`  tc  krijgcn\,   de  stiói`cn  hun  werk  te  lciten
doen,   en  m  het  kc-`1von  cTLe  r.iooder  uit   te  molken   nadat   do   emner  was
uitgevonden .
De   stierkalvon  ovei`1evcn  hun  gebooi`te  nict   zo  lang,   z`ij   rjiogen  1(itor
ncicn+±  het   ,|`bati;oir.
Een  rotolactor  is  clcc-t;risch  rLiGlkc;`n   in  hot  ríiccrvoud  en  wcrkt  wcl  w€``t
schoner  cl.an  cl.c   erm._Ï3i.  tT.io  nogal   ontvankëlijk  is  voor  spatten  als  clo  koo
tijtl.cns  het  cií`tappen  wcl  cens  wcit  mccr  kwijt  rtiakt  dcm  melk!     In
Brogo  kan   jo  hc>t   holo  i)roces  vcl`n   achtor  Lrj.1as  bokijkcn`   Eon  jontrfen
necmt     va.n   elko     [rfc`;nu^.ir.i.c!rcl.c   koc   eon   mclkmonster   on   con   andcr  mcicn,kt
mct   een  wciterspuit   vcn`ncTjincio  mest.
Op  onze  weg  lar}6.s   de  kust   ncn`ar  huis  mcr``ken  wij   eon  kleine   or+iweg  tussen
I`.qoruya  en  BciterLians  Bay  on   stoppen  voor  cl.e  twce   volgonil.c   na,chten   in
Broulc}e   dat   (lcicir  (]^1   zovecl   -jarengecluldig  op   ons  hooft   gewacht,   cn   cr`,cn+n
ccn  mooie  bacii  ligt  r.ict  oon  enorm  strand,   glasholder  wator  en  r.ict
bl€`Lnke   toppen   op   de   cl.uinon.                                                                                  vervol{',p  blz   12
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vervolg  Stoí'fer  en  Blik ........

riet  weèr  is  prir.iag   tlc  hcle  vakcintie  en  ook  we ,r  vandaag,   als  ik  op
zoek  ben  naar  .cn  mooi  plekje  om  wcit  tQ   schildcren!     En  dan,   achtor
ejn  paar  struikon  ligc;.cn  dciti`r  twee  damcs  va~n  plus+.iinus  de  Pcasi€orr
ü.í2rochtígde     leeftijcl.  te   zonnen,   waLirvan  èèn   ,   clie  bepaalt  hc,lo-
maal  bruin  wilde  woi`don.
Ma-`r  zij  wLiús  nog  rci`zcncl.  vlug  voor  haar  loeftijcl  on  in  deze  kritiekc
toestand  een  haniTLdoek  over  cl.e  bloterij  te  trokkon,   tomijl  zij  hool
argwanond  naa.r  mijn  schiltlcrgerei  kcck .....
Maar  i*  döc  allcen  ric.``ir  wat   in  lanclschap!
En   als   je  cl.aar  moe  vLTm  1]ont   ga   je  hocrlijk  zonnens

Dror.iencT  zittehd  aan  hct   strand,
Zie   ik   cn.,11eon  r,icq.L.`r  lucht   on  w€],ter
I)enk  je  wel  ocns  evcn  laters
Rochtuit  is  toch   't  Zuid-AmorikfúTinse  lcind?
Ik  helj  toch  niet  voor  nicts  £?oleercT
Dat   wcr]`i;cr,   in   cen   (g.rotc)   plL1`s,
is   Ciitijc]L   zuivcr  wcn~terpLT).s
i)a's   eon   nL|`tuijLmrct   toch  niet  Wt3„ir?
l\,ilaí?,r  vijftien  kilometer  verder
Kont   lucht   c)n  water  bij   olF=acr`.r
\,rJcint   de   maLmoot   dio   aai`dc;  hect
Trckt   ook  hct  watcr  hecl  3edwco
OnwoGrstaanbficir  krom  rond  onzc  bol
En   ciSt i s     nLi`tuti.rwet   nurlii-Lier  tweo!

Als  wíj   tijclens  onzo  vakantie   onze  kinderen  op  de  hoogte  -vi,'illcn  houLTLon
vinden  wij   nooit   do   opcnbtire  tclefoons  Li`in  clig{?elcn.     JG  kunt   or  {rL;.c-
wóori   door  pm`tcn!
J`ils  we  weer  thuis  zijn  cn  "cl.e  chvcrendc   dingen  dczcr  dagen"   ons  wo"
bombcird.ei`eh  konün  ..,- ~  tot  dc   conclusie,   tktt  in  de  Philippijnen  een
hGleboel  nieuwe  1]abios  Cory  zullen  worclen  gonocr.icl.  on   in  Australie
heel  weinig  Azaricr`„
En  godui`ende   onze  wcirr.io   drie-wGökse  v`-+ktn`ntie   is   aan  do   ancl.ere  kcint
van  onzc  planeüt   op  ccjn  bittcr  koutle  d`it;r  t=l.e  Elfstedentocht  weor
oridernomen.
Stiefmocder  fi{irdo  hc;eft  veel  Í`acetten

PHEplo

x**i{*iti€iti€i¢#
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KliAAS      HOFSTRA

bracht  onsg

VINCEN'I`   Vi"   GOGH

Voor  de  geroútincorcTe  voorcl.i.i..chtskunstenacir  is  niets  te  moeilijks
Een  andei.hcivlf  uur  lci`nge  tektËt   te  lji.engen   zonder  ook  míiur}r  een
hcl`pering  op  con  geimproviseerd  toheeltjG  wtiar  dc  ma.n  kon  zitten  en
opstaan  en  hoogstens  t`,Trco   stappcn  doen.     Maf.`r  hct  ging  allemfúil   zo
giad  zonder  zéifs  zijn  hooí'd  tegen  do  baikcn  te  stoton.
Hij   kwam  met  cen   zocr  kncip  zelí`f?eschreven  vcrhaal   over  het  loven  van
dcze  merkwcitirdige  Necl.erlci`ncTer  Vincent,   cl.eze  moeilijkc   figuur.     In  het
eerste  gedcclte  van  zijn  voordraclit  wcrd  rlít  bezion  door  dö  ogen  vcin
Pa,ul   Gaugin   die   cle   {?cclc-~chtcn   vcn`n   zijn   tijd  cn   colle{cjpa's  weergp`f,   vrocn.rbij
or  niet  veel   :''~ïoed.s   overblcef  van  de  mf+n  Vincent   on   zijn  werk.
Na  d.e  koffie  was  hct   ocn  hccl   c-undere  Klcriu.`s  HoÍ`stra  die   €ds  de   s}mpc?`thicko
dokter  Gachot   hc>t  vcrhLial  vooi`tzetto   en  d_e   arme  kunstenclai'  vcl`n  ecn  bcter
Í`ramo   vooi.zag.
I-Iet  geheel  werd  vercl.uiclelijkt  tijdens  het  vcrhatrú,   zonder  eiL?onli'j`k
oponthcüd,   met   dicils  vLr`\n  Vincent's   Schilí.]Lc-rijen,   die  .riiet   nauwkouricr
heicl  werden  in[`,rep,ist  cl.oor  Thco  tcn  Brurmclciar.
''Het"   schildorij   vLin  Vincont's  eerste  tijcl.  is  welg''de  aarclappolctcrs"

(Fcle  vertoondo   (liLn`   zcit   c]ic  bcias  mct   Zijn  potje   oP,   ecn. 'ocQtjc`3   or]womií;
rechts).
Hct  vertoont   in   cn`l   zijn   scherpte   cl.Q   tra6aiek  vcin   cle   lagerc  klcr``sse  uit
de  voi'ígc  ecuw.

Ë?áeËotist:rl.`::n=.Ei  ÏÏS  ?Ï'eg£1f?uË:grs5=+±cb?;`rË`?ï?els,   oven  wordt  ge-
Het   schcr}arse  licht  v`..n  do  petrolo\.ir.ilamp  valt   op  de  gezichton  vcin  de
cters  die  ook  al  op  knobbclige  cn`ardappc;ls  lijken.
riícr  is   een  kunstení`Úi`r  `n.ti`n  het,  wooi`cl.  díe     lci`tei.  in`  Fi.ankrijk  zovecl
zonnige  werken  mcl`cikt   cl.io  totcial  anders   zijn.o...     Zijn  tijd  vor  vooruit
en  dciarom  nict  bc[r;i-epcn  cn  t:;'cacccptcerd.     In   zijn  tienjärige   schil(Tors ....
1oopbcl.an  heoí.t  hij   zijn   zccr  bi.`jzondere   stijl  ontwikki;lcl,   die  hcm  werclcl-
bc>roemd  hcoft   f;.cn.`,ri`ki;.
Na  zijn  dorrl  vanzclf...   cïii`r  wachten  cen  helcboel   schilclei`s  op ..... cn
handolaren !
Tijdcns  tlczc  tien  jcicir  hc`)ft  hij   twec  schilderijon  vcrkocht  vcin  do  700
die  hij   schilí_loi`cl.c   plus  oQn   slorcli{?e   700  tekcnin6.eri.     Tocn  een   ''Van-
Gógh"   oen   "bestscllcr"  \'\7orcl  bvcimen  dozc  tcvoí)rschijn  v{in  oncl.er  hot
si;of  van  de   zoldcrs  van  cl.rbeidswonint'.?en  cn  huizen  van"ontucht"   door
Vïncent   fferuilcl  voÍu  oon  riici,r.1tijfl  of  scx.   (Hot   oor  is  veríTwenen).
1`.'1   et   het   "Vcr``n   GOGh   i-+iuscu.i-_i"   `-tan   het   hooftl,   bcvolkcn   zijn   doeken   vcel
musea   over  hecl   cl.o  werol(l..
Met  Thco. jr;jijn   1]roer  hecft   hij   ecn   goecl  bcwci.ai`cle   bricfwisselin{.`?  íc;.chouilon
dio   Zijn  leven  en  wcrkt;n  in  cl.l   zijn  intensitoit  heeí`t  beschreven¢   zocl.cr``t
gcintercssec>rdan  oer]   ,ipoocl.e   i.r.iprossie  v`qn  het  hoe   en  wrLirom  hobben  ö.LL

kregen  van   zijn  hclac-LS   ZO  korte  bestinicln.                                       vervo|g  ljlz.14
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BUSTOCHT .

Hoe  wai.m  het  was     (en  niet   zo  ver)..

Eigelijk  is  het  niet  een  noclig  een  verslag  hierover    te  schi.ijven,
úant  men  vraagt   c]ïLe   cl.eelnemei`s  maar  hoe   zij   het  hobBen  gevoncTen,
en  U  krijgt  een  enthousiast  verhaal.
Gezellig  zo'n  lJus  vol  kennissen  die  jG  a.l  jaren  kent,   heel  cr``ndci's
dan  wanncer  jc  ecn  toer  gaat  maken,   waa`rbij   je  twee  clagen  noclig
hebt  om  not  elkaar  te  ontdooien.
Het  spuitgat  in  Kicim  liot  het  afzeggGn.     Als  U  ooit  kennissen
hier  ki'ijgi;,   ö.a  cl.an  nooit  kijken  mot  ecn  westenwind.
De  weg  Han    Berry  n`i`m  Car,ibawari.a  is  een  hele  klim  en  vei.eiste  ecn
Secure  chc"ffeur,   mL-Lcn.r  zelfs  voor  icmancl  mot  hoogtevi.ejs  is  hot  bch
$1ist   de   r.ioeite  w,n`cn`rcl..
Het  theehuis  dcï:``rbovon  met   een  prima  uitzicht   op  Nowra  had  hot  cl.ruk
met  de  kofí.ie.
Wij   hcidcTen   jamricr  Lr,^.noeí'=r  gJ.een   tijd  mcer  nacir  de  Kangeroo -... vallcy  te
gaiq`n,   maar   op  wcg  n,]`cl`r  bcncder}  hcl.dcl.en  wij   ecn   pi`Lichtig  uitzicht   op
deze  mooie   strook,   cn  wij   vocldcn   ons   Lr>úls  Moses   op  ,de   borg  Nobo

;Ï:?:Ï  £È:.rh`:,:  Ë?:03f`:ä  :?rr.gnw::p[:3=gog::l?íi:1Ë`,-rwgÈä:nb:#?+g::.?E. T,c.,S
het  verrc..ssencl  `-jTote  restaura`nt   aan  de  Jcl.i`tiboroo .... pciss   om  voor  ons
voor  de  rest   van  cl.e   Livond  in  cl.oor  te  brengcn.
I)e  vrolijke  stemninö`  v."  de  dag  ging  ook  hier  verdor  r.iet  volle  f.rlci-
Zen  en  prima,  cten   (dc  ta`-`ie  bal   f?af  wat  mocilijkheden,   rLiac"  cle  kat
var}   de   burer`   hocft   or  echt   vcTILn   €?enoten).
En  dan  de  vlottd  bcind  ÍJ.ic  vclen  van  ons  tijdens  cn.  na  hct   etcn  op  de
vloer  trok  en   cl.e   spieren  ecn  goede  beurt   gaf !     Tïat   eon  wci,rmc   clcic;`  ïiet
was,   cn  wclt  cen     zocr  koele   avond!
Hct  or.ganiseren  va`n  zo'n  tocht  gc.ft  hcel  wcit  hoofdbrekúns  voor  ons
gestuui`,   voorcn`l   ci.ls  or  op  hct   l&rLtste  momont   bijna   onoverkomc.1ijko
mocilijkhcden  komün   opcl..itrj^en.
I`.¢ei;   een  hartelijko   clLcl_nk  am   onze   leiding  voor  doze   fijne  (lc%  zeg`rj'cn
wij8   "Misschien  tot   cl.o  volgcnde  koer?"

Rcda`ktic.
*it**i¢i{iti{i{*X

Vervolg  "Klaas  Hofstra .......

Ook  Klci.r`s  HoÍ'stra  hoeft   hicr  cl.ankbciiQ\r  íïebruik  i7cr``n   gcmaK.`kt   op  oen
gercq.ffinec/rde   on  kunstzinnir:?c  manier.     Het   tl.rariicT]`  van   cl.at   lcven   liot
geen  gccstigheid  too.
Klaas  rlofstra.  hielcl  het   c;.ocd  strak  en   `í:Jpspcinnen  en   zo  kre,pn  wc   een
prima  beeld  vc?.n  c]Lezc  traí;.ischc   fit'j"ui`.
Wij   hebl)en   onze   avond  ,,rifoetl.  1)estoed,   ljcter  clan  weken   v`in   te  vc>ren   een   plcl`Lits
te  moeten  bostellon  voc`p  zo'n  twintiíï  tot  dei.tiís  dollt-+i`  voor  hct  Entcrtf`in-
ment   centre   om  b.v.   c(3n  íï^roep  gitir`[,r`rd.reuners  onclor  lciding  van  con   schrceuv\+
lelijk  te  horen,   clie  op  uoÉ;r  zijn  hun  miljocnc,n-bii`nkrekeninL?  to  vergroten.
l.'ïet   onzc   sch€`~molc   clLrie   cíi  h`i`1ve   dollar  toe``r?angsprijs   zcil  Klaas  Hofsti-.i.  lang
mocten  wcichten  op   zijn  ')crste  i-~iiljocn.     Fijn  cTcit   jc   ons  in  de  gcleí:enhiocl
hebt  gcstoid  (iit  voor  ons  tG  VOI`tonen.       BerT-ahkt  Kï`T"  H°fstr`-"Redaktíe.
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K  i'L   L   E  N   D   E  R      1986

Juli

Auémstus

September

Oktober

NovembGr

December

Blackfish  Comp.   -  Visclub
Film    Ciske  rle  Rclt    Juliana  Village
Film     Cisko  cl.o  Ra`t     Juliancr`.  Village

Orgol  concci't    - .  Juliana  Víllage
Blackfish  Conp.  -  Visclub
Tori-pin  Bowling -  Sylvania
Open  dag  -  Visclub

Midwinterbal-/mateurstoneel  -  Jannali  llcl``11

Brecrm  Comp.   -  Visclul]
Jaarlíjkse  A1£r,.emone  ljedenvcr6.aderi.Èg

Filr.iavond  -  JuliGncr].  Village
Klavei.jas  Toci`nooí
Brecm  Conp.  i  Visclulj

Viering  7-jarig  besta€]`n  SKC
BrecTm   Comp.   -  Visclub
Jaarlijkse  Algemcne  Leclcnvergadering  SKC

0pen  dag -  Visclub
Picnic

St.   Nicolacisbci`,1
Kei`stfoost  SKC
Opendag  -  Visclub.



I)E  NEI)ERLANDSE  VERENIGING  IN  DE  SUTHERLANI)   SHIRE.

(The  Netherla,nds  Socie.ty  in  the'.`Suthèrlan¢`Shire  )
correspondentie  adress   P.o.Box  äog,   Sutherlat]-d  2232.

Opgerichts   Auc3mstus   1953.

Ijid  var}  de  Fe`deratiè  van "Nederlandá  Verenigingen;

Voorzitter          s   Koos  simoni`s                               tel.(047)36  2737
Secretai'esse     3   Annie  Henss                                            520  7082
Per}nitiLm, eesterg   Cor  Mooiman                                              528  7160

Het  verenic;1niïsja`|`r  loopt  van  1  Juli  t/m  30  Juni
Contributi3  a,ci.ns   The  Netherlands-Society`  in  the`

Sutherla.nd  Shire,
P.0.Box  2-09,.   Sutherland  2232.

Contributie  bedraagt8$10.-per  echtpacir,  $6.-per  persoon.

CLUBPOST .

Redacteurs  Jo  Broer,   t.el.   520  8735.       .
Zend  uw  oopie  naar  P.OoBox  209,   Sutherla,nd,   2232.'
Copie  moet  lJinnen   zijn  ][gQE  de  tweede  Maandag  van  de  mtiand.

KLAVERJAS   CljuB.

g?:ÏgÈ=Í?=se             :  ä:g=:  3áïË?:s                  tel.  ;!3  82ál
Penninímeesteresse`8   Chris  Ludwig                                 .   709. T4759

Kla.vei`jassen  iedere  Vrijdag&vond, aanvang  7.45  uur,

;Z;h;:::::sPËÏ::::;:Ss::Ë:::;nd  (naci`st  hct  station).

VIS   CIJUB,

Voorzítt,er         3   Arthur  van  ïienen                  `i tel.   520  8125
Secretaris         g  Albert  Knorr                                           520  7086
Pemingne3stei.3   Keeé  de  Jong                                            543  4368

Bijeemkc)mst  i?dere  Donderdagavond  V00R  een  vis  competitie
aanva`ng  s  uur,  bij  Arthur  en  Lenie:i=a Tienen  thuis,
Wooden.Sbf`o  Motel,   1225-1233  Princes  Highway,   Engacline.
Tel.   520   8125.

TONEm  GROEp.

Onder  leidinc;`  van  Koos  Símonis                      tel.   (047)   36  2737.

*      *   'i¢
•~_,
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TEN-PIN     BOWLING.

14  Juni  is  de  dag  voop  Ten-Pin  Bowling,   's  avonds  om  s  uur,

in  Sylvania.

UW  dQelnamo  daLq`raan  moot' geboekt   zijn,   om  dit  get,auren  door  te

laten  g.aan,   da,-`i.  ei`  eGn  minimum  aantal  deelnemers  nodig  is  voor

het  hui.en  van  cle  hcll.

AIS  U  mee  wilt  doen,   13el  nog  even  op,   en  liefst   zo  spoedig

mogelijk -  uiterlijk  7  Juni.

Ik  moet  namelijk  bckemeri  dat  onze  recorder  van  phone-messages

stuk  is  geweest  gedurendo  or`ze  vaoantie,   en  we  hebben  van  al  Uw

achtergelaten  boodschappen  niets  kunnen  horen!

U  zult  dusg   t©nzij   ik  al  möt  U  gosproken  heb  over  dit  bowlen,

alsnog  even  moeten  bookon.

T.ïe.hebLien  inmiüdels    het   apparaat  laten  nakijken  en  hopen  in

het  vervolg  bcter  vtin  dienst  te  kunnen  zijn.

tËJ¢**J+**it**J¢**

Annie  Hcnss

tel.   520  7082.

-  Ons  Midwintei'bal  -

Op  Zaterdag  19  Juli  a.s.   gaat  dat  weer  gebcuren  in  de
''Jannalí-Iiaiin....

Houdt  deze  avond  vrij!!
Ën ..... zoals  al  bckcnd  Lï3ma-:kt,   hoopt  het  bestuur  als  opening
van  de  avond  onze  mensen  in  de  gelegenheid  te  stellen,   iots  to
brengen  op  het  gebicd  van8
-  Za`ng -  dans  -  voordracht  -  muziek -  akrobatiek -  oÍ.  waar  we
ook  maar  denken  ons  publiek  mee  te  kunnen     amuei3ren.     Ook  niút-
1oden   zijn  hiQrvoor  van  harte  welkc)rii.
Iets  voor  U?     Gceft  U  dan  vast   op  ar`n  onze  secretaresse
Annie  Henss,   tel  5,20  7082.
Ook  de  artiosten  oncler  ons  kunïien  de  muren  van  de   zacq`1  versieren
met  hun  schildcrijon!

I)it  alles  op  19  Julí  a.s..
Zet   19  Juli  op  de  kalender!!

**#it*it****
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CISïm  DE  RAT     (van  Zaterdagavond)

In    tegenstelling m```,t  de  dokumentaii.e  filmindustrie  heoft  de  Neclen
ïandse   speelfilm  cl.oor  de  jaren  nooit   nho,3e  ogen  c?cgooíd".
Meetal  w`as  het   gebrok  aca`n  kwaliteit  wat  de  re{Ée  betrof ,   stuntelig.o
handeling  var]` cle  ccrïmGra' s,   minder  goQde  te`kstschríjvers`  en  divGrso
§pelers  dio  hun  lcsje   oplazen.     Wij   zaí3.en  clat  nog  niet   zo  lang  €',polQden
|n  de  serie8"Dagboek  van  Gen  hcrdershond"  en  "de  Dokter  verzuipt".
Ïn  de  s@pie   ''De  fciljriek"   zagen  we  het  al  l]eter  worden  en  "Herenstrac.`t"
was  een  fatsoGnlijkc  "soc.`pie"   over  onfatsoenlijke  burgers.
De  gc>edo  naam  vcq`n  Ciske   de  Rat.  (alttins  de  film)   was   ons  t}1t  NodoiL
|-.nd  al  bekond  en  'm  moeten   zeg,fen  níet  ten  oni.echte.
Het  verhaal  vol{?de  níet  bepacilt  Píët  Bakkers'   beroemde  boek,   maar
dat  is  vrijheid  va`n  ontwerp  en  ondcrwerp.     Films  over  een  onden
werp  als  dit   zouclen  3®auw  sentimenteel  kunnen  .zijï],   maar  was  het
zeker  nict  en  worcl  gcbracht   zondi-3r  langdmdigheid.;
De   atmosfeer  was  t`oocl  en  ge   spelei`s  t'ïí-'`ven  prima  karaktei.s.     De
"Ciske"  rol  wei.d  niet  onvGrdienstelijk  r^?cdacin.     Het  leuke  joch  had
wel  tegën  dcit  hij  niot  1)epaalt  ei3n  "schoffíc's  trc)níe"  had,   ma,ar
kindert?`kteurs   zijn  cl.un  boz`i`.`id  en  hij  kon  `£roed  moe.
De  i.egisseur    hccft  de  touwtjes  strak  g:ehouden  met  koi`te  sËcncs
en  soms  prima  camcrci,work  zoals  het  naspringen  in  het  water
(neusje  knijpen)   \2n  de   "redding".
Üoor  mijzelf  is  hot  verha,|`1  altijd  maar  bijzaaki  de  uitvocring
bcl`1.ngl.ijk.
Wij   Zien  met  belcingstelliné;r  dc  verdero  cT=roGi   te`[:,remoGt  van   de  NGclen
landse  spcelfilm.
Jc"mer  dat  iGmancl.  dc  verkèerdo  film  in  de  verkeerde  tromriel  had
gedc.`rins   do  "happy  on(ling"   kwam  wat  vroeg.
I)e  uitstëkande  Pol#Íj.oon  clokumentaire  ovor  hc!t  nieuwste  uit  Necl.er-
1and  liet  oÏ]s  het   zeilen  van  vlier?ei`s  (kite's)   cn  windjami.ners   Zieng
?en  bezook  a€``n   de  HOL?o  Veluwo   en  de  duizelin`fp-rekkendo  wereld  vcirï
de  modei.ne   tGchniek  bij   dc   DOAOF.   in  Eindhovon.
met  dank  aan  hot  bostuur  voor  deze  gczellige  avond,

de  Redaktie.

****tt*i{*tt**

The  man  who  makes  no  mistakes

üoos  hot  usually  make  anything.

J*J****
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KLAvmïAs  CljuB

S.K.C

Nieuws  van  S.K.C.

Hier  zijn  we  dan  wecr  met  hct  laatste  nieuws.
De   15-weekse  competitie  is  dus  2  Mei  aí.gelopen  en  nienand  andei.s
dan  onze  kaai.tspellöider,   Frits  ljoggen,   is  kampioen  geworden  met
59.66  punten  en  mat.`r  liefst  ook  25  marsen.     Eans  Kuypers  wei`d  tweede
met  58842  punten  en  Bctty  small  versloeg míj  net  ín  het  laatste
potje  en  behaalde  58781   punten.
FTits  heeft  al  zoveel  trophies  gehaald  en  was  meer  gesteld  op  een
Edammer  kaasje.     Hans  hebben  we  een  drankje  gcgeven  en  Ëetty
kreeg  een  üooie  plant.
Nu  beginnen  we  dus  weer  vol  goede  moed  a,n`ï]  de  volgende  compet±tie.

Voorts  wílde  ik  nog  ovcn  cn`11e  klaverjasspelers  er  aan  hcrinnei`en
dat  er  ter  gelegcnheicl  vi-`n  "Queensbirthday"  Zondag,   8  Juni,   19869
weer  een  klaverjastoemooi  wordt  gehouden   Èn  de   "1.FJilhelmincl  Club"
ín  Rooty  Hill,   acinvang  3  uur  's  mídclags,   inschrijving  uiterlíjk
2.3.o  pm.,   entree  $2.-per  pcrsoon.

Het  belooí`t  een  gezellige  midi`1.ag  cn   avond  te  woi.den  met  vele
príjzen  en  na  afloop  van  het  kaarten  staat  de  Hollandse  kcuken
wcer  voor  U  open  on  vancif  7  uur  speelt  de  Bcntony's  Band  ei`  al
iustíg  op  ios  en  kunt  U  vroliák  dcinsen  en  zingen  tot  i2  uur  's  nachts.
Van  harte  wens  ik  een  iëcl.cr  voel    pleziei'  on  tot  de  volgende  keer  !

GI.  ;Ce,

*tt*i+*tíx*i¢tl**

'
S   0   C   I   A  A   L     '`rí   E  R  K   C   0  M   I   T   E

Bestaande  uit  de  dames3

Ï:?,ïac:;aï:=s     7ji ï::Ír:i:iïrä?ád   Ï::::?3?e     tel.    ;í: :;!!-,
Vari  bovenstaande  r,ersonon  kunt  U  inlichtingcn  kríjgen  over8

•   Het  lencn  van  -  ecn  rolstoel  -  krukkon  -  of  andere  medishe  hulpstukkGn

.   Goedkoop  tffii-vcrvocr  ncn`cir  een  dokter  of  ziekenhuis

•   Het  verkrijgen  v€]`n   "Mef.1s   on  Ï,meels"

•   Het  verkrijè?en  van  hulii  in  geval  va`n  r}ood

Het  comíté  is  bcreid  p`ls  tolk  op  tG  treden  (bíjv.   in  ziekenhuis)
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STOFFER  ~"    BLIK

Nederlandse  taal.

Gedurende  ons  verbli}f  in  ons  tweede    Vaderland  hebben  de  meeston  van
ons  het  voornciamsto  kor.muni-kcatiemíddel   do  -  gospi`okeï]  Gn  geschi`cven  -
taal  wJl  aai`díg  onder  cl.e  kniG  gekregen.
Somi``iígen  van  ons,   ÍgestouncT  door  een  vreemcle-taal-opleiding  ín  Nectcrlc-`nd9
waren  al  goecl  op  weg  en  hf.drl.er`   zodoQnde   al   direkt   ccn  vooi`sprong. ,
vooral  de  gi.ammatika  naar  13ehalve  dat,  komen  wij  Ncdcrlanders,   specia€ú
in  Vcrhouding  tot   emiÉ,T`inten  van  andQro  landon   ,  wel  aardig  mct  de
hakken  over  de  sloot +met  be*rekking  tot  het  Engcls  taalt?ebruik.
Ilet  houdt  vanzelf  vorband  met  individucle  taalgovoelighcid,   íets  wc-<`ir
wíj  mee  geboron  worcl.en  voor  de   èén,   terwijl  een  andor  or  hci.rd  voor
moet  ploQteren  mct  dikwijls  minder  goede  resultf}.ten.
00k  onze  uitsprticnúk  loopt  vLn.n  licht-  tot  eQn  zw``i`r  tiksent,  Üat  wel  to
doen  heeí.t  net   cl.e  ljouw  vt-`n  ons     vorhemolte  en  de   sc)epelhcid  vcin  het
spiérenstelsel  vf-+n  tQng  on  iippon  en  dt-,arbij   ook  c`Lc   sQnsítivitoit  v{-.n
ons  gehoor.
Toch  ís  het  no6.  stoecl.s   zo,   dat  voor  merendeel  vtin  ons,   het  Necl.crl`incl.S
toch  altijd  nc>g  gemci.kkclijker  li(,rt  om  zich  uit  te  cl.rukkcn  cn  wel  spccíciii`1
in  de  afdeling  gecsti€.heicl  Ün  andcrc  fíjngcvoclígheden  in  hot  gospi`okon
en  `qeschreven  woorcl..
I)e  Eïi{?else  gram`n`tik{-.  is  hier  en  daar  wel  la.sti{ï,  riaar  in  geèn  vor8.LL
líjkitït?  rtiet  do  boze  on£;.onLn.kken  van   ons  Nederlcinds,   ons  mot  Mocdors  borst
of  met  dc  pr+plepcl   geprosQntecrd,   m,.`Lip  dat   clikwijls  ecn  wc-.nhoop  moct
zíjn  voor  d.iegcne  díc  rÄ`ïGt  1]uitenlandsc  molk  is  z.+;Tootgobmcht.
TÏïíat  voor  ons  vcinzelfsprekcndhoden  zijn,  wacir  wij  nict  bij  hoeven  n`i  to
dGnken  is  dikwijls  ccn  puzzel  voor  iemand  die  onzo  taal  wil  1Ören,   cil
is  het   alleen  mc\`cnLr  in   clo   spollinÈ`?.     BijvoorbcGlds

Een  vat  kcin  mon   dcn`n  pas  t'jroed  vatten
Als  het  vat  ook  oGn  handvat  bcvclt
M`r``ar  het  mccrvoucl.  vLin  Vat   dat  is  va-ten
En  van  hcl`ncl.vL.`t?  Ilandva.t-ton
Met  twoe  T'S   Ln.lstul]1ioft
Als  U  ovcr  [ioor  cl.a.n  één  hancl.vat   ápci-`t   praten
.....   cn  vtin  k`it  is  het  katten
•....   en  vcn,n  lí``i;  is  hot   lLitten
• .;..   en  vL-`n  c;.f.t  híjbt  u   't   zo  ín  cle  gcl-tan
Dat  wtis  wci`,t   pi`,`en  teelt,   i..ia.cl`r  het  volgcnde  is  een  stuk  }`Ïodon
lancl.sc  impoi`t  vr`n  ccr]  tacilgoochelcicir  clie  er  -  zoals  wij  -  vci,n
overtuigcT  is,   cïit  hot  bcstp.ando  Not.1Lcrlands  nog  niet   zo  gcmak-
kelijk is.

vervolg  blz.10
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vervolg  Stoffer  en  Blik ......
Híei`  volgi  hot  zoer  c;.ocstic;re  gekronkol3

T  A  A  L  R  IJ  M

op8Gci.Ï`Lní,fen . Cr]`tin   C]Le   vrcemci~oiíng
dio  llollLinds  loert

0  vreomdeliüg  cl.io  onzo  tcial  .bcstudoort,
Ijces  vorcl.or.     Ik  wccl  tïlt  mijn  Rij[i  jc  wat  loL`rt.
'k  Hoop  ni.t,   clcn.t   do   Studio   je  tcLr,fon   Zal  vallcn,
Zoo  zogt  r+ieri  bel  -bcillcn,   ntlar  ci`ch!   nicts   tlc-,l  dallcn.
En   't   cnkclvoucl.,   vrooncl_Glingon,   vtin  kooícn  `ís3   koo
Maar  do  boef  ai``n`tií,`t  \ïol  bócien,   cl.o  ctronkc'ling  -8c"  1]oe.
"  Vonrlel,   jc  wect  hQt,   schi.ocf  pr-`chtige  i.eien,
h'1cicTÜ  nicr]Linc]i  bestolt   in  een  lunchroom  ooit   oiong
En  kincTon  is  niots,   noch  ook  windcren  -  wol  lcir.ir_ieren,
En  wortclon,   geen   'Jikclon,   noch  boi.stèlon  of  k{n`i.-.ir.iercn.
Zoo  kon  jG   vi-in   zclf   op  larsbií;'e   paclLereng
RacT  r   rLr``cl.en?     StcrülL  -   St:icl.en?   IS   vtul   sttim  v[|n  Vacl.Cren?
En  wci`arom  -   tl.L..t   hcb   ik  noc.  nooit   {+'_`?oocl  bcffcpcn  ~
Vergcri`€in  cr  crjocn   schipi)on,   díe   Stra.n('Lon   oP  kl`3Pen?
Ook  heT3  jo  wcl  pottoh,   m,.`L"  nui.gens  zijn  slottcn,

Ï=  ïÈeË:;.::(:zäägtnr::-3:äo[#rrá3:l?Ëkg:  È:::?3:1ië,1
En  dure  siei.`idísn  gcwfüTién  v`in  Jodiën?
I)c  boer  houcl.t` tí_;`oon  h.ici+nclers,   mcltn`r   zckcr  wel   hoencloi.en,
En   cl.Í.L.`f.gt   op  hct   1`-.ncl.  i `o```jstal  klc)mpon  -   noc>it   schoenclci.en.
Ilct  neervoud  vLnm  kront  is  cenvoucligwotr.r3   krcnten,
lilLi`.`r  vcnt,   in  hct  i-.ic)orvoucl.  is  kcrels  -   niet  venten.
Ijeer  ook  cle  goslL?`chtcn,   ilijn   loc>rlin3.,   vroegtijcli£?8
Dc  vrouwen  zijn  vrou\ïolijkg   ríiL.„ir  wijf  is  onzijcl.iL.,`,
0   jcT``,   ci.cit   ís  w,i{r``r,    'k  zÓu  het   hacist   noä  vcrtr.'oton.
Een  outl  wijf  is  r`ici.nnelijk  -  je  r.ioet  hct  mLitir  weten!
Zoo  áteide  Vcrhoui  ai  hot  oncicrscheici  vclst
TUSson   Oon   5.r`St,    CïLO   crí`c`Stg   Cn  -   Cilclcie  -   het   Lr;.tlst
Zeg  nacr``ister,   r.iLn.rii`   SchildorstQr  noct   je   niQt   ZC{'3,.ïC8
0ok  nict  kon`ir].goB  of  diovin  of  vriendot?f.?C
I)an  deminutiva,   í`.ls   schLcpje  vci.n   schip5
Hccft  Jci.ntj'   `il  oen  zwoopjo  -zijn  pci  hocft  f~.rocn   zwip.
En   'k  wect  hQt,   lief  F±ncl,   met  €evo[?elto  cl.wocp  jü,
Maf{r  toon  nu  €ocn  lipi.ctjo   on  cl.it  taai  -  cl.rogo   sncopje.
Ook  wcrkwoorcten  r.io.t   je  r.iet   zort'j.  bc,stucl.oron,
wcr`.r]t   c..ls  je  nict   oppc-.st,   dtin   scheur   'jc   jc  klcreri.
Jc  zult  cil  wel  weton  -ik  hoop,   tlü.`t  je   't  wist,
I)at   je  heclen   zult  etcng   mcTÏcr`.r  íjistoËen  niot   ist.
Toen  gistcren  cle  torenklok  twar`lf  hL|`cl.  i?cslc-,,son,
Zetr,'  bcn   je   toen   rusti(?  nr].r`r  huis   too   f;.Qcfc.`C.On?
Gezeíjfcl  is  nict  botor  L.czogcl.  clcins   f?czeitl„
}Icia.r  nooit   is   or  not3.  mac.`r  ccn   ctrenkelin8`  gGcl.reicl..

vervolg  blz.11
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vervolíï  Stoí.fer  en  Blik .......

Och,   als  je   't  wect,   is   '   gemaklíjk  genoeg3
'k. Joeg  nooit  bij   't  behanc;r  nacir  een  muisje  clat
En  als  je  in  vcrvclcnd  Lmzolschap  ha@st  sliep,
Hoeft  niemand  ó.emorkt,   (1.cit  je  hcimolíjk  tïep.
Ik  denk  ook  wel  niot  cl.L.`t ` je  vaak  hcbt  gezocht

knoe8.

na¢ir  ocn  post  in  je  boek,   tl.ic  vcrkoert  was  gebocht.
Be¢enk,  vriond,   Lils  3 'in  verontwaar.diLúng  rat.`ktg
Dat  niet  wan  worclLt  gotrouwcl.  hij,   die  de  nacht  heeft  gebraalst
lk.vraag  j'of  je  hier  wel  oens  ooit  Li`|`n  godacht  hobt,
En  of  je  er  c-#indacht   í,.onooí;.  aa.n  L,rTeschacht  hebt?
De.nk  ook  niet,     cl.c..t   ze  nct:''deze  blinde  mat   stoGlon"
I)e  blínde  was  beziíjr  c-.í`.n   't  riieten,   becl.oelen
En  "zaagt  tj+j  dicn.hcer?"  -stel  clLi,t  iemancl  cl.at  vmagt,
Zeg  dan  niet3"Necn,   hicir  worden  geen  hoeren  gozaa[?cl"
En  dan  -'t  is  niet  crg,   Qls  je  j'oven  vert:3+st  -
WE`t   zog  je3   clank  wijttQ,   ctank  weet,   of  dank  wist?
Leer  ook  de  gotci.1len,   o  vreeríidlíng,   aandaohtigs
Zog3  vijftig  en  zostií;. -  niet  drietig  en  `ichtig.
Oc>k  d'uitspraak  is  soms  nog  eon  r.ioeilijk  cl.ing,
Immerss  boving  je  ooit  vLln  an£íst  eon  bevin€?
jm.m  `hoorde  jlooit  iemLind  in   't  Hollancls  ljcvclen.
Eeri  vocht  naar  eon  lci\';er  stcia~ncl  vat  te  hevelen?
Al  schrijf  je  ook  Gofinchem;   spi.eek  hct  uit  Gorkum.
Maar  schrijf  in  vorü`issinc;.  nict  Borinchen  voor  Borkum,
En  tccder  is  zeker,  hotzclfde  .|1s  teer;
M€i`f``r  noem  nooit  oen  rccdor  bij   ongeluks   reer.
I.i[isschien  bon  jo   't  Hollc.`ncl.s  in   zover  al  .m.`estei.,
Dat  je  heestei.  nict   zo  r.i.i.c-`i.  1a.-`t  rijmen  op  zecster.
En  heb  je  de  klomtoon  Lr.l   zo  Goed  te  pakkem
I)a+  je  lieden  die  slabii.+.kcn,   gooit  met  slabakken?
En   't  enkelvoucl,   hoc   zQL';  jc` t-lat   dan  wel?   slabak?
En,ríjr.it  dat  op  t`-`bak?,   of  betGr  op  klabak?.
En  rijnt  di.t  prccies3  Als  Ïlarie  geloi  m,ilst,
Dan  vind  ik,   Ílat  cl.ie  na.?`r  een   spiegelei   smcn^ikt?
Neé,   houd  j'a.c-`n  cie  roír;.cis,   ai  bon  je  oen  vrijírj.eost,
En  zeg  nict  gelei-taLn^rt,   zowat  als  gGloi-goGst  ~
Dugi  lecr,   1iovor  lezor,   clo  les  uít  mijn  lied3
Het  Hollands  is  hcus  noíj  zo  t,3emakkGlijk  niot.

I)at   hebben  we  met  \7.7cit   f,.opuzzel   allorLiaal  wel   {-i¢Snopon!.

Tot  slot  een  ki.ci`ntenknii>sol  uit  het  Vacl.crland  wcnmr  nen  -  zoals  hier  -
als  cr  oi-)n  nutobotsíng  heeft  plar-`ts  íphcid,   oen  formlíer  moct  ínvullen
wat  en  hoe,  de  situa`tic  \`ras  op  het  tijdstip  van  hot  ongeluk.
De  vorzckerí`arB  vraí';.cn  om  een  zo  kort  mo£mlíjke  omschrijvÈng  van  hct
ongGval,   en  uit  cnkele  v`r``n  dic  ontboezöníngen  blijkt,   cl.cit  cr  daar  soins
ook  eigena.Lqrdig  wordt  or.i£>.osprongen  mct   ona  n  of  hun  -  dierbaar  NedeiL
lands

vervolg  l]1z.    12
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Vervolg  Stoffer  en  Blik .......

Ondcrstaand  vol.r,rt  hicr  ocn` bloenlGzihí5.  van  ínf,rezon(lon  forrmli`oren  uit
het  personeelsblac]L  vci.n  tl`c  vorzekerinf?s  riiaatschappíj   ''Centracll  Bohecr"

.   Bij   thuiskomst  ncim  ik  cl.c  vci'ke.rdo  oprit  cn  botste  mct  cen  boom  (l.íe
ik  niet  bczit.

lJ

.   De   clnc]Lere   q#to  botstc   21,oncl.er  wcl`T`^rschuwíng  mct   clc  mijno.

.   I)e   jongen  Slín,r;.ercl.o  0vcu  cl.e  woó..     Ik  noest   ecn  Pacl`r  kecr  uitwíjl+Len
voor  ik  hem  raci`kte.

.   Ik  ti.ok  op,   glimlachtc  nc-„ir  mijn  schoo"`.ioodcr  en  vloo(f  ovcr  cl.e  l.{acTemuur.

®   Bij  mijn  poginá^  een  vlicg  dood  tc  slcr^`in  reod  ik  eon  tolcfooncel  binnen.

.   Ik  reed  cU  veei.tig  j`i``T.Ï  toon  ik  ci.`chtcr  het   stuur  in  slaap  vícl  en  oon
ongeluk  krec%.

.   I)e  voetrr_;.anger  kon  L.ocn  kcint  uit,   cTus  rccd  ik  hon_ovor.

.   Een  voetgclnger  rci„-.kte  r.ic  en  kwam  onder  mijn  auto  terecht

.   Ik  zei  cTe  politie   Í`TLcl.t   ík  niet   g`ew.ontl  was,   ricinr  toen   ík  mijn  hoecl  cn.fncnm
ontcl.ekte  ik  drtt  ik  ecn  schecl.elfactuur  hacl..

.   Om  te  +vormijden   tla.t   ik  cTc   tn`uto  vr>or  mc  rciakte  roed  ik  ecn  voetí2.c.`r`Gror  acin.

.   Een  onzichtbarc  auto  k\v.ii-.i  uit  hút  nicts  tc  voorschijn,raakte  mijn  cl`uto
en  verdweën.

Ziozo,   we  heblJen  hGt   ons   tl.eze  macind  mr3.cir  ccns   ffemakkclijk  `TQmciL-.kt,   cn
c-.nderen  het  mecste  work  lin.ten   doen!                                                                     BRERO

%*J***X"%

¥_I..=_,TË=ïJÚTiiËÏ±F_R_QEZ2
0P  7  l`,Iei  j.l.   was  hot  vijftií..  jaar  gelecTcn  c]Lat  Piet   en  Gúrda  Sïïiít   in`  J'Lcilsmeer
in  hct  huwelijksbootjG   stcn`pton.     In  het  boörin  van  cTe  vijí.ti£rer  jc-`ron  voer
cl.at  bootjo  ncn«rT  het,   voor  cl.e  r_ieGsten  vcm   ons   ''Onbekencle   Zuicllar]cl",   voorhecn
J.'Nieuw-Hollancl.",   on   hol)bon   zij   jc-`renlan€'j;  in  Bcn`nkstown   í;rowoond!
Nu  in  de  Julicf~`na  Villc-gcg   hcbl`jcn   cl.e  bewoncrs  Í`,it   populaíi`e  pacl`r  op  hun
trÉ]uwd€Ü  hen  con  onvoi.í'etelijke   L|`vond  bczoi`ü+,   het  w`-`s  oon  Lmoot   fcost!
Daarna,   op  Zatercl.in.[;`  101Icí,   gcn`von  hun   kincl.cren   on   de   vele  vi`icncl.en   in
Bankstown  hen  c"  fijne  rocoptie.     Pict  en  G`3rcl.a  Snit,   steunpilai.en  €`1s  zij
ciltijcl  zijn  {?eweest  v`-`n  hct  NocTci`1andse  vcrenigingsloven,   hebljon  con  cl.cink-
1)are  hei.imei`inLr  a.Í-n`nhct   Lr;|.ote   r`.ebcuren!     Zij     hebben  hct   alles  overwclcl.iLioncl
gevondon,   en  zij  bodcn.nkon  hierbij   tïin  ook  Gcn  icder  heèl  hartolijk  clie  hieF
aan  heeí.t  meegewerkt   cn  bijcpedraf?en.
Do  vele  cacleam„   (1G  r.ic..ssm  T,jloenen  en  bovcüal  do  h{]`rtelijke  bolant';.stollinc;r  doen
een  mens  íf;oecl.,   in   dit   c;.cv`il   onze   twoos     Plm   cn  G.T]RDA     Sli'HT

bij   hun     50-JARIG  HU\-,'ELIJKS  FEEST! !
PS.   Hiei.bij   nog  cl.e   fcl-icitcl.ties  vrin  het  l]esljuur  vcin   onze  verenifJ;ir]ó.  on  cl.e

Recl.cn.kteur
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UIT  Ï.,HJN  FIliE ''GËI)J\.CHTEN  E"  Aj';NHALINGj".

GJJDAC HTEN .

Ei.  zou  meci.  t?eprestecrcl  worden  als  er  meer  g.eprezen  werd.     Te  vci`ak
laten  we  een  kans  voorbijf.ïaan  om  eens  iets  aarcligs  te  zeggen.
Zeifs  vriendelijke  mensen  zijn  soms  vlugger  met  kritiek  rl.an  met  oen
prijzend  woord.
I)e  meeste  cl.i.beiders  zouden  beter  werkon   alB  hun  werk  nu  ën  cTan  fí.o-
Prczen  wei.d.     Als  cl.c?`t   een  paar  maal  gebeurd 'was   zouden   ze  waarschijr+
1ijk  om  opslag  vragen,   naLir  even  waarschijnlijk  ís  dan  ook  clat  hot
bedrijf  zich  dat   zou  kutinen.  permiteren.
Maar  niet   allcen  bctclalde  ari].eíders  van  welke  rang  dan  ook  &ouc'ien
een  prijzend  wooi`d  I`unnen  Í'.?ebruikcn.
0ok  vríjwillíge  arbcíd  die  voor  ecn  vereniging  of  voor  oen  goecl  dool
wordt  verrichtg   zou  `oeter  w\`3rken  en  met  meer  plezier  í;redaan  worcl.cn
als  er  meer  í?eprozon  en  mincler  kritiek  wercl  uitgooefend.
Ijaai;   ik  zelf  dacl~ron  !-_icl`c-`r  ecns   beíL,únnen   om  mijn   bijzondcro  watl.rclorinór

:;:et?ns::3¥:Ïlvv:3Ïkl33oíaäeh3:usfgÈË  g:ekä:r=: :3??är:rin. j i;3E  hätn
grote  voiwondoi.in€_,r,   ik  had  er  nooit  cerder  op` gèletg   zafï  ik  haar
naan  niet   staan  tusser`  tle  namen  van   al   de  i.`iensen  (lie   onze   club  iri
star]d  houden).     Nu  ik  toch  bezig  ben  om  over  de  Club  Poèt  to  pr&ton
moet  ik  zoker  ook  dc  naam  BRH0  noemen,   de  r,emaam  vtq`n  de  man  clie
ons` club  oi.gaain   zo  leeswaardig  houdt.

Aj`NHALiNGmï.

Uit  het  boek    On  ccn  r]i®uwe  wei.eld    van  Upton  Sir]clair.

Van  Presídent  RoosGvelclt.-Er  zijn  meer  polítiekers  die  stríjcl.en  voor
de  belangen  van  hen  tl.ie  hun  verkiezint?s  campaéme  hebben  moó.elíjk
gemaa`kt  dan  dat   zc  vcrtegenwoorrligers  van  het  volk  zijn.

Uit  het   zelfde  boek.
Tijcl`ens  de  twejcl`.e  wereld  oorlot'3  werí?.en  kinderen  uit   sloi>pen  en   stedon
Van  ljonden  naar  de  provincics   ,t?ezonrlen.     Twce   jonge  knapen  wcrc`Lon
onder  gebracht  bij   cen  dominees  ,i'ïeziri.
Ze  werdcn   door  cl.e!   vrouw  van   de   clominee   na.a.r  de   bt-`dkar.ier  gel]rcr``cht   t].ie
na  dat   ze  de  ba`rltmip  hml  vol  1atGn  lopen   zich  boschoiden  t,oruí?  trok.
Het  dienstmcisje  wcn^s  niet   zo  bescheiden  on  luisterde  acin  de  dcur.
Ze   hor)rcl.e   hct   volíJ;Gncle`J
Eerste  knaap,   "\.i,7í``t  mot   dat   nou?"
Tweode  knáTip,   ''Dat   ouwe  wijf  wil   ons  €eloof  ik  vefzuipen."

Jan  Logeman.
**it**tt***it
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K  j''i   L   E  N   D   E  R      1986

Juli

Augustus

September

Oktober

Novembei.

I)ecember

Blackí`ish  Comp.   -  Visclub
Film    Ciske  cl.e  Rat    Juliana  Village
Film     Ciskc  cl.e  Rcq`i;     Juliana  Village

Org©1  concort    - `  Juliana  Village
Blackí`ish  Comp.  -  Visclub
Tor.-pir]  Bowling -  Sylvania
Open  clag  -  Visclub

Midwinterbal-/mateurstoneel  -  Janï]ali  Elc-`11

Breari  Comp.   -  Visclub
Jaarlijkse  Algeríicne  ljedenvei`gadei'i'Èg

Filr.iavond  -  Juliäna  Village
Klavcrjas  Tocmooi
Bi`ecm  Cor.ip.   i  Visclub

Viering  7-jaric?  bestacr``n  SKC
Brecm  Comp.   -  Visclub
Jatcirlijkse  Algemene  Ledenvergadering  SKC

Open   clLa,g  -  Visclub
Picnic

St.   Nicolacr``sbal
Kerstfccst  SKC
0penrlig  -  Visclul].



DE  NEDERljANDSE  VERENIGING  I1\T   DE   SUTHERLAND   SHIRE,

("}e  Ï\Tethcrlc.`ïids  Society  in  the  Sutherland  Shire  )
CorresponcTentie   acli`ess   P.O.Box  2Ó9,   Sutherlat]d  2232.

Opgericht8.AUEu,stus1953.

Lid  van  cl.e  Federatiè  van  Nederlandse  Verenigingen.

Voorzitter          s   Koos  simonis                               tel.(047)36  2737
Secretaresse     S   Annie  Henss                                           520  7082
I'enniní¥.iees-bors    Cor  T,..Iooiman                                                  528   7160

Het   vereni{`:,.in,3.sja`i`r  loopt  van   1   Juli   t/m  30  Juni
Contributi3  t?.,iins   The  Netherlands  Society  in  the

Suther|ar]d  Shire,
•  P.O.Box   209,   Sut.hGrland  2232.

Contriljutie  bedraagtg$10.-per  echt`paít.r,   $6.-per  persoon.

CLUBPOST .

Redacteurs  Jo  Broerg   tel.   520  8735.
Zend  uw  copi?  naar  P.O.Box  209,   Sutherlän'd,   2232.
Copie  moet  lJinnen   zijn  ]£99E  de  tweede  Maandag  van  de  maand.

KliAVERJAS   CLUB.

Voorzitter                   s   Andro  `Brugel                        tel.   520  0911
Secretaresse               s   Grace  volkei`s                                 5231204
Pennin£meesteresse8   ohi`is  ljudwig                                   709  4759

Kla.verj c.~ssen  iedei.e  Vi`ijdagavoüd, aanvang  7.45  uur9

;Z;h3ÏI=Ë:spËïäÈ:ä;;ssg:Ë:Ïïánd  (naast , het  station,.

VIS   CLUB.________   T_     T     T   =    _

Voorzitt,er         s  Arthur  van  Tienen
Secretaris          s   Albei`t  Knoi`r
Pemin£me3Sters   Kees   de  Jon£+;

tel.   520  8125
520   7086
543   4368

Bijecmkoi-iist   iedere  Dondei`clagavond  VOOR  een  vis  competitie
aanva`ng  s  uur,  1jij  Arthur  en  LenieTi= Tienen  thuis,
Wooden.Sbrc  l,qotelg   1225-1233  Princes  Highway,   Engacline.
Tel.   520   8125.

TONEEL   GROEP.

Onder  leiclíní;.  van  Koos  simonis                      tel.   (047)   36  2737.

tÈ**
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zeé.-Ú   het`  voori;`!.`zegt  het  voort!

•.-.. em `. bent  U   mcq.aï`

I`,il`a,'cik  í;`ózel:1ige   ijtifels   r,ict   Uw  vrienílon              !
€`il¥or+  dan  wordt  U  lieí`dei`ijk,9Pc3evangenU    ,

GEZEljljlGL       OM         Ú\       ALLH,IJLuj`        V`f.üJR         TE`        ZIHÜ   `!t
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TmT      PIN            BO1`.'LING
----                                                      =   __      _  _:       __   :      _____

Op  14  Juni  j.l.   kwcl`ïricn  ii`chttien   sporticve  lcdon  van  onze
vereniging  bijeen  in  de  Bowling  allcy  vcq,n  Sylvania.
Het  blGck  al   sncl  dc-`t  do  bclllon  i;c   zwacT].r,   of  do  gaten
da.arin .ie  groot  of  tc  kleín  wareng   want  de  zwarte  monstors
vlogen  lir]ks  on  rccht§  in  de  ,goot  maar  k\r.ramen   ook  in  het
midden  tei`ccht,   '\.rat  cl.o  kcgcls  wccr  links  en  rcchts  in  het
rond  dcden  vliegen.     I`Tcl`  é,.egooid  te  húbbon  hoofde   je   zelfs
niets  meur  op  te  schrijven,   want  de  score  vcrscheen  autor-~.
matisch  op  ocn  coriiï,utorised  sch©pm    bovcn  de  baan.
Zou  nog  beter  zijn,   cils   ze` nu  nog  een  mc.`chine  uitvonden
die   de  ba.1leri   nog.  voor  je  è;~ooit   ook.
Ïílacn`r  toch  was  het   zo   oolc  wel   leuk  en   iedGroen   Limusecrde
zich  uitstekond.
Nadat  de  medaíllcs  wcrdon  uité.oi`eikt,   afm  als  volc>ti3
Dave  Curry  -  goud
Pia  Nijboer  -  zilvcr
Hcins  Kuypers  -  brons
zakte  we,   zotils  dcit  hoort,no6.  even  cif  naar  do  Sylvania  Pub  voor
hct  bekGnde  afzakkertjc  cn  ging  iedereen  df`a`rna  tovrcden  naar
huis,
Nog  even   cen  woord  vti.n   dcink  ciLi.n  Annie  Hcnss,   die   dezc   avond
vooi.treí.felijk  h,id  beor6.cr``nisoord.

Gcrard.
i+             *             i¢

Fi.c\`ns      cn      Gre    _Sai.lomij_n_

/ils  mcdG  oiirichi;ers  v\-`n   onzo   club  in   1953  hobberi   zij   veel  bij-
gcdraé;cn  voor  dc  ë;Toci  en.  het  voort  bcstacin  vr`n  onze  Nedcrlandse
Vereniging.
Frans  tils  bcstuui`slió.  cn  a.ktief  voor  ons  toneel  in  de  eerste  jii`ron.
In  lai;er  jaron  hebbcn  zij   hot  t;.oed  godaan  in  hun  "},[otel-busincss"

;=|Tä?o?|::,`áoäËËi3?esi:.Ë=seï:go7Zijgeäc'.f,ag?:?:Ë:moïsáènh=3á
Zijn  vliegbrevot  hn`,r`1do!

Reden  voor  dczo  hcrinncringen  is  hüt   fé:it  dat  Frans  cr}  Gi.e  oiJ
30  Juli  `i'.s.   hun ,

50-Jt'iRIG     lflJ'`.-v'ELIJKSFJJST

Ë':änaË:??:n2/ál;IÏ:Ït:=ïc?eËlo:ä;i?:::::;ih\,v?::ÏË,i`Túl3:zä2gá?bl"St.
Namens  c.^lle   oude  vricndon  cn  vam  hot  bestuur  van  onze  vereniging
hiijrbij   de   hartelijko  á',nolukwcnsen  r[iot   deze  rtiijli)cia`1   on  noÉ3r  vole
jaren  voor  hen  bciden  in  de  bcste  omstandigheden.

VelG  groetGn,       rcdaktie.
*               JX.                *

-5-



=Í_Ë---

-.i==-:

Nlil}J\Í'JS      VAN      SoK.C.

De  competitie  is  alwccr  vier  weken  ver  voor  de  tweede  keer

È:d:286v:Íeek  een  voiie  zaai  met  acht  tafeis  dus  heel  gezellig.
Grace  en  Piet  VolkQrs   zijn  naar  Canada  en  Holland  verti`okken
en  we  wensen  hun  een  goede  tijd  en  vier  maanden  vakantie  toe.
Chris  Ludwig  is  ook  no£;-  steeds  oij  i.eis  en  de  laatste  kar\rt
die  we  kregen,   was   ze  in  Roemenie.
De  kaartclub  van  Wollongong  kwam    in  volle  sterkte  naar  ons
op  visite  en  we  konden  de  eerste  prijs  niet  winneng  maar
Betty  Small  hield  onze  club  hoog  met   5107  punten  en  een
8Oede  l,I`ijs.
Het  was  een  gezellig.c  Livond,   dat  was  de  hoofdzaak.
Toen  ni."T}r  Rooty  Hill  riict  tien  van  onze  kaa`rtclub  tegen  elí.
verschillende  clubs.     Dcit  was  vermoeiend  na  een  lange  i.eis
ir)  de  car.
Maar  Harry  Deurhof  dacht  daar  anders  overg   die  had  achter
in   de   cn.uto  cil   een  pla`n  í,pemaakt.     En  met   5568  pur]ten  van   al
die  elf  clubs  wist  hij  nog  een  mooie  prijs  te  wir}nen  voor
onze  club,   al  was  het  dan  niet  dc  eerste.
Volgende  keer  mecr  6''oluk  met  de   clubprijzen.

Frits,

i{            *            í(

-7-



I>UTcr[     /`LUsTRl\LIAN     CENTRE.

Geachte  Heer/l,{evrouw,

Z33:=aïíï=g`-ä=£:È:ntijllcc,w?r=sïyï?fltw3Ïdo?äEil?-ni:Ï=nh:í?13gägnïï:sD::.l:hdo
Nederl..`ndse  taal  on  cultuur  in  Australie  to  búvorderen
Uit  onderzoek  blijkt  d`-`t  cr  bclangstelling  bjstciat  in  Australic  voor
hot   or]derwijs  vcn`n  hct  iNJedorlcr`,nds.     Vooral   oudere  kír]dei`en  van  Nedcï`
1andse  immiéiffanten  toncn  ecn  tocnemendo  bclangstellin6r  voor  do   stucl.ie
van  het  Nedei.lands.     Bovendien  is  het  hoogstnodig  d`|t  oen  cursus
''Nedcrlands  voor   zcikcnr+-ionscn  en  werkstudonten"   wordt   scimengesteld  ten
behoeve  vr-`n  die,gcnc>n  dio  voor  enig`3  tijd  in  de  Nedcrlandon  willcn  voiL
blijven.     Het  I)ir.C  iïordt  reí3.01matig  vcrzocht  infoi`matie  te  verstrekkon
over  Nederlandsc  ondcrwijsmoÉ;relijkhcden  in  |`iustraliG.     Tot  noá`  toe
worden     deze   acinvra.gen  vooi`  inlichtinÉ;ren   oi)  eon   ad  hoc  r.ianier  bohi.`n-
deld3     de   aa`nvraL,`en  wordcn  verwc}zen  na,3r  andore   instcn.nties/scholon/
privè-onderwijzers.

f?Èg.=gssïáídD;:nl?úlï?tsgïsl#Zl?f?::Zlfs7::r:}??n7Ï:::-=:gs?ÏJ.ÈÏ:clrTct:í:idt
lands   als   leervak  LiLn`nbieden.
Het-DAC  heeft  bcsloten     dcTt   de   scr`.m.nstellirig  v`in   zo'n  roc,úster  ccn   dor
i-ji.ioritGiten  is  vfi`n  h`jt   contrum.     Hct   is  de   bcdoclinL.  dat  hct  DAC  hot
reÉ,`ister  in  de  vorm  vcl`n  oon  aantrekkolijke  bi`ochure  beschikbat.+r  zèil
Stellcn  í]`an  ci.11e  Ncdcrltl`nds-Australische  instcinties/clubs  en  belang-
StGllenden  diQ  Nedcrlcn`nds  willcn  lei.en.     I)c  brochure   zal  natuurlijk
icder  jci`ar  worden  hcrzi`m  on  oii  dic  mar]ier  de  beste  en  de  mccst
vollGdige   infoi.rii_{itic   ,icq`n  bolcing.stcllonden  aan  tc  bicdcn.
Dc   sar.ienstellir]g  vtl`n  cl.oze  brochure   lijkt   oi3  het   o(?rste  geaicht   ccn
gemakkelíjke   oi?,á.iivú  riiur``r`r  in  wcrkclijkhcid  is  hct   cGn  úrigantisohc   oncl.cÏL
neriiin6-orti.dLit   hct   cúntruf.i  vollcjdicit3,   accurate   c>n   rclcvante   inforr.ici`tio
in  de  brochurc  wil   oi)ncmcn.     D{.,rrom  h`-;oft  hct   Dric  uw  hulp  broodnodi6..
U  woi.dt   dci`tr>.ror.  vi`icndülijk  vc;i`zocht   orLi.  bijgaLi`nde   vragcnlijst   ir]   te
vullen  en   zo  vlu6.  moí,.clijk  nacr``r  hüt  volgende   cidrcs  te   stureng

Gabriol  l'[oons
s  Prospoct  Place,
COI`IO   '\.rJJST,    NSW   2226

Tcl.L.    528   7196

Ik  dank  U  bij   voorbr``|`t   voc)i`  u.,-r  bcrcidwilli6.e  hul-p.

Voorzii;tor

C.   Uitdam,

-8-



VRAGE"LIJST

Na,€]^m   en   voornaa.m

Adres

Tel,   no.

BGroep

Dooccrt  u  Nederlands?

±_ndien_._ia >  v=o|t_iLig±halft i.i ds?

Hóbt  u  formele iní`Orrilcie  kwalií.icaties  voor  hot   onderwi.is  van  het
NQderlands?                                            Indicn wclko?

Waar  hcoft  u  deze  kwalificaties  behaald?

Doceert  u  Nederlands   c..a,n-               -do  univcrsiteit/C/`.Ë
-  middelbarc  instelling
-  1aé;.er  ondcnïijs
-  I,rivé

Toclcitingsvoorwacirdcm  (allocn  relevant  voor  scholen)

Gebi.uikte  le.rboekon

Kcnt  u  nog  andcrc

Kent  u  scholen  wa„ir  hut  Nedc>rlands  wordt   ond.erwezen?  Ï,7elke?

Kent  u  lei)rling`en  clic   é;ffaag  Nederlcinds

Comricntaar

zouden  willen   lei`on?

Het   is  nict   nodié;.  cn`11e  vragen  to   beantwoordcn.      Ïílaa`r  het   I)iic   zal   oL`n
vollcdiÉ;.  en   duidclijl`=  a.ni;\„Ïoord  orj  de  gcsteldc  vi`agcn  bíjzonder  oÏ>
r,rijs  stellen.                                                                                       I)ank  u..
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"r'È;:zé:-ï-`fï;;Ïf`ä-:

Toen  wij   zo'n  32  jaKir  geleden  ons  bescheiden  stukje  Australie  kochten
hadden  wij   r]ooít  gedrooriid  dit   nóg`e`èns   ih  tweeen  te   si-jlijten  om  onze
zoon  wat  gTond  ondei.  de  voeten  te  geven.
Ee`n  groot  deél  van  ons  l`n^nd  was  lettérlijk  dichtgegroeid,  macir  is  nu
na  veel  gebruik  v`9`n   si)ieren  en   slagijzers  zo  goed  als  schoon  gekomen
in  afwachting  vcin  de  officiele  goedkeuring  voor  de  verkaveling  en  dan
de  bouwverguming.  vci`n  de  Shire   Council  die  wij   zonder  `Í`1essen  whisky
open  te  krijgen.
o-órdien  warári  wij   desgevrLicigd  ai   íngeiicht   door  een  councii  empioyeeË

dat   ons  iand  g`rooÈ   genoeg  ï"iá  voor  dubbeie  i]ewoning  pius  "cari.iageway".
Eerst   zijn  wij   eens  g-Liii`ïi  net].zen   op   het  kada`ster  in  Sydney  orn  de  gci`n6p
var}   zaken   te  weten   te   k_o.i-iien.
Een  enorm  gebouw  wa(ir  iëdere  vierkante  riieter  van  oïize  metropool  van
Watei`fall  tot  Palm  Beach  op  i>aiJier  staat.
Na  wat  gezoek  vonden  we   onze   originele   ''deeds".     I`jïet  wat  beschroomde
eerbied  hebben  wij   het  rtiecr  dan  hor`derd  jaar  oude  dolaiment  b3keken
en  hebben  er  bij   gefluisterd  om  het  niet  te  `oeschadigen  en  eventueel
tussengekroi)en  6.eesten  va`n  vorigB  eígenaars  te  verontrusten.
Vervolgens  hadden  we  een  onderhoud  met  de  cissistent  mer]ager  van  deze
enorme  papiep  massa.
Aan   de  manier  wcicn`rop  we   c>i:j,onze   stoelen   zaten   snapte   hij   wa``ii'schijnlijk
dat  we  niet  alles  sntrjten,   en  lichtte  hij  ons  in  zonder  snobbistische
"gobbledygook"  wcit  wij  vorder  moesten  doen  en  maakte  darirvcm  een  lijst
om  mee  naar  huis  te   nemen.
Een   "public   servant"  wtn`ti`rd  eeh   tien   en   een  griffel   o

LT,erst   "Survejen".
We  krijgen  de  vi`iendelíjke  en  uiterst  sekure  hulp  van  de  landmeter.
1`itye   hebben  deze  mensen   ti`1   zo   dikwijls  bezíg  Ípzien,   ep   ik  snap  ei.  nog
steeds  niets  vcin.
Zij   trap=\en  hun  driepoten  (aan  elkaar  geschreven)   zomac"  ergens  in  de
é;.rondg   en  loeren  dcin  door.  een   soort  kijker  met   sti.eepjes  op  het  glas
na3r  een  paal  mLt3t   cijfers,   vastÉ;rehouden  door  een  vasthouler  en   schrijven
dan  iets  geheimzinnigs  op.
1`rv!at  mij   betreft   is  er  t3m  een  r,unt   in  de  lucht  g;rescoord.     Dan  wordt  het
zap`kje  opgepakt   en   zo  m`i`t.n  ergens  anders  neergezet   schijnbaar  zonder
enig  verband.     Ik  zou  h,-b  l,f`nd  vol   ballonnen  h{ingen   om  al  die  iJunten
te  onthouden,   macl.r  dc..t  komt   zeker  dat  ik  er  geen,  sjoege  van  heb.

vei.volg  blz.11
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vervolg  Stoffer  en  Blik .........

Acg  jas   mijn  enige  houvasi;  is  de  kwast.
Het   schoongehakte-  en  6`c.brLi.nde   land  laat  heel  wat  blote  rotsen   zien,   ma.cn,p
er  is  gelukkig  geen  heilié.  ciboriginal  gekras  te  ontdekken,   andei.s  bGn  je
r]iet  helemaal  zeker  van  je  bezit.
Met  het  papieren  resultciat  vcrm  de  landmeter  waai`op  een  hele  ríj   becijferde
ki.omrie  lijnen  alles  voor  ons  onduidelij.k  maken  en   alleen  maai.  worden  be-
Lmepen  dooi.  ingewijden,   gL.úi.n  wij`  naar  de  Shire  Council  voor  toestenming
voor  de  vei.kaveling  en  betLi.len  daar  voorlopig  hondei.d  dollar  voor  de  toe-
komstige  medewerking.
Volge.r]s  monsen   die   er  veel  mee   tG  mciken'  hebben   staat   onze  Shii.e  Council
bekend  als  de  lastigËte  op  alle  slakjes  zout  le&i:ende  en  meest  langzcic-`rr+
werkende  bestuurscipi`jarae.t  in  motropolitan  Sydney.
Als  de  vei`kaúelingsveráuming  er  door  komt  mogen    wij   dan  nog  tweeduizend
dollar  ,betalen  om  tegemoet  te  komen  voor  ''reserve"   en  park  acf`tnleg  in  de
Shire ,
I)aarna  moeten  de  tekenincr,'en  worden  ingelcverd.  voor  de  bouwver£mnning.
i3m   dan   maar  we;Ú`r  wachten ...... o
ln  elke  afdeling  schijnt  dcrú`ir  icnici,nd  te   zijn  die  "Spijkers  o.j`)  1aag  water
zoekt",   overiér;rens  ecjn  Ncdcrlands  gezegde  víatirvan  de  herkomst  voor  mij
volkorien  in  het  duister  liabt.
Zou  het  een  overblijfsol  zijn  v€],n  oen   scheei)sr`mp?
Mijn  spijkers  drijven  niot.

BRER0 o
P.S.     Soi`ry  dat   ik  h`jt   oud.c  é.oEogde   zo  hcb  geruincei`d.

**J¢

J   .'.'i  A  R   V   E  R   G  A   D  E R  I   N   G      1986.

De  datum  vnn  onze  jaarvergadcring  is  vcrvroegd!! j

lnplafits  van  op  23  Augustus,   is  de  lGdenvci`gadei`ing

nuOP Zi`iTERI)AG      16      iLUGUSTUS

ir]  de  Julicíl`m  Villago.

Ii:et  bcstuur  zal  op  dGze  vorgaderiné;f  vooi`stellen
hct   lidni_cn`Lr`.tschap   tG   verhog;ren   tot
Ï;p7.-     iJor  pGrsoon     en  $12.-per  echtpaar/familie.

j€'    *      *

-11-



GEI]ACIIT"    ri¢    AjrmLljlNdïN.

1`[ag  ik  U   3``jn  i.aci`dsol   oi]gevcn?     V.'at.  is  bclan£rijker,   geld  of  menson?

Ik  ät.el  deze  vraag  omdat  mijn  inzicns  gold  en  wínst  oen`  vool  to  éToto

p|aats  in   onze   scn+menlcving  innemen.
I)ulzemdon   jongó  on  ou.de.rc  ncnsen  worden  ovor  do  hele  wereld  uit  hot

arbcídj5iiroces  gostoton  omdat  er  uit  hen  goen  winst  neer  ti.`  halon  is.

\J-{.'at  is  geld?  I)c  dollcii.s  or,  de  ba,nk?  De  aandelen  op  de  beurs,   die  tils

een  jojo  op  on  nccr  [5.`núin  or.idat   sluwe  monsen   dio  touwtjes  hantoren?

NEE.   Kapitaal  is  do   sam.cinvoeging  van  áTondstoffen  Cn  arbeid.     De
in8enieur,   ecn  acintal  andGre  riienscn,   kloi  in  de  gTond,   voeg  dat   sar.ion

cn  mon  kan   stencn.1Jakl.=cn.      I)ozo   stent3n   zijn  kp`iJitaal.     Ijac-`t   men   de  klci

in  de  grond,   do  r.icnson  zonder  wci'k,   dan  is  er  geen  kapitci,al  vorr.in6..

Gcld  is  ccn  hulimiddel  in  de  modei`no  riaatschaprjij.     ïi'e  kumon  onriio£.clijk

terug  naar  ruilhandol.     Ï.[aar  van    hulpmiddel  is  hot  hoofddool  gGwoiden.

Hct  door  ons  allcn   cl`ir``nbodcm  GoudGn  Kalí`.     Sorrie   dat   ik  over  hct  hoi-

1ígc  huisje  T7inst   .,í.ostruikelt  bon,   mcn`a`r  zijn   cr d:an  ,3eijn  knapiïe  múnscn

in`de  wepcld  dic  van  cl„it  geld  gcen  struíkelblok  i_ia`cir  con  nuttig  huli+

nídd.el  kunncn  maken?

Ik  hoorde  van  Úcn  cl.cr  vorigo  i-.iinistcrs  in  eún  i-)arlcmont   dcb`q.t   diíi.t  olkc

man  elke  vrouw  on  clk  kind  in  Austr-a|ic  Qcn  stacitsschúld  va.n  `„;6000.-

heeft.     Is   c;r  „icr.iin`Ïid  Ó.ic  nijn   zcj`s  duizond  voor  mi`i  wil  botalon?

Mag  ik  riüt.  volg;cnde  vcn`n   do   i-jrofoüt  JEsiuA  aa`nhalen?

"  ZIJ   ZuljL."  HJILï]H`T  B0mïEfl  mT  BinT,'OhTTÏ]N.      Zij   zullGn   nict   ijouwen     cLr]`t

andercn  hct  boïroncn.     Zij   zullen  nict  planten  dat  anderen  hut  eton,

want   de  dagon  mijns  volks   zullen   Zijn  als  dc  daé;rcn  eens  booms   cn  r.iijn

uitverkorcncn  zull3n  h`,t  wci.k  hunncr    handcn  zclf  vcrslijten.

l\`Ls   ÏESÁÏA  lm   zou  LEv:`.iN   zou   llIT   VoOR  E="   CO ïHjNIST  .\.'ÓRI]mT  UITGI]l.ü'.L.KT._                                                                                                                             __   _         -                    _     =     =   _-

Jan  Loí;.eman.
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HELómE  OSSESTL^LARTSOEI'   ( 8i]ersonen)

2É  ï.\~Jater  -1   osscstsaDt  (in  stukjes  gehakt)  -wat  zc)ut  -eon  stukje
wortel  en  ui  -  een  iJL-`ci`r  takjes  pctcrselio  -ccn  stukje  liq`uríerblad  -
wat  foelie  -  wat  thijm -  6  peperkorrels  -  80  gr.   fijno  of  fiímuï`|   `

?gïd:??:1È: v?yeï:,a:eË:äiJ?ïgná:;nïla:mhakto  LTocr,C  kruidon  ( Potorsolie'
Brong  hot  water  mot  clc  ö.cwassen  staL-`rt,   hct   zout  en  de  vorsc  on  £Toeno

kruiden,   1angzaan  op  hct  kookpunt.
Laat  do  bouillon  vervol6r)ns  plm.   4  uur  ti`okken  in  ecn  good  gosloten

pan!   nocn  do  stacirt  uit  Í].c  soep,   ha„r.1  er  dc  stukjes  vleos  af  on
houd  ze  wam.

Zoef  de  bouillon  on  breng  hcr.i  a.{in  dc  koolc,   vocg  dc  ö`cbrokcn  i¢crr..`ícollí

toe  cn  laat  alles  in  ï.1m.   ocn  kwcr.`rtior,   ö.acr.r  kokon.

I)óc  de   stukjQs  vlc>os  als  vulsel  in  do   socp,   vocg  do  áTocnc  kruidcn

i;oe,   1c?.p`t   dc   socp  nict  riocr  kokon   cn  maak  hcr„`?`r  op   sr_ia`-`k  af  net   hct

bouillonarona.

BRUINE  mN"SOEP  (als  volledige  maal)

2-±á  rwater  -   soepbeencl.cron -  600  LT.   bruir}c  bonen  -   1   1aurierbl(i+d  -
3  kruidnage.leï|,`-  4  pciJorkorrels  -  30  gr.  boter  -  3  midcïelm.tiè^  €Toto
uier]  -  1   seldcrijknol  -  ocn  iJcïir  eGtlepels  fijn  gQhcikte  petorsolie  af
selderij  -  bouillonarom  -wat  zout.
Lc?`,i.t   de  uit6.ozochtc,   É;.cwcissen  bruine  boncn,   godurcride  ecn  nacht   in  hot

wator  weken  on  bren8.  zo  de  volgende  dac;.  riot  hot  wcckwciter,   d.e   sooiL

boer}doren,   hct   zout   \m   de   droge  kruidcng   cl„i`n   do  kook.     Ijac-`t   do   soop

pln¢   2-§-uur  koken,   vo-||ïijder  sovool  c]ogolijk  de  kruiden,  \7rijf  de
bonen  door  eon   zccf  í3`[i  mcicik  ze  mot   oen  voi`k  gocd  fijn.      Snipper  cle

geschilde  uien,   1ci`tn.t   z]c   in   do  botcr  2;ächtjes  bruin  bakkon   cni  voe6r  Zo9
samen  r.iet  de  blokjos   solclerijknöl,   acin   do   soop  toe.     Lcn`at  hciar  noó.

plm.   20  minuten  koken  on  maak  haar  oii   sm€Ïik  .rict   de   soepéToeni;en   cn

bouillonaror~iii.

Piecepten  uit  l'Iaríjric>t  Kookboek.

-13-



K  i'.  L   E  N   1)   E  R      1986

Juli

Augustus

Septembei`

Oktobel.

November

December

Blackfish  Comp.  -  Visclub
Film     Cisko  de  Rcrit     Juliana  Villac;re
jl.iln    Ciskc  cl.o  Rcq.t    Juliana  Village

Orgel  cor}ccrt    - .  Juliana  Villago
Blackfísh  Conp.  -  Visclub
Tori-pin  Bowlíng -  Sylvania
Opcn  clag  -  Visclub

lüdwinterbal-/mateurstoneel  -  Janncili  llcn`ll

Bream  Comp.   -  Visclub
Jaarlijkse  j^ilgemene  ljedenvc}rgaderi.Èg

Filr+itivond  -  Julí6nr.  Village
Klavoi'jas  Tocrnooi
Brccm  Cor.ip.   i  VisclulJ

Viering  7-jarié?  bestcox-`n  SKC
Bi.ecm  Comp.   -  Visclub
Jaí]rlijkse  Algemene  Ledenvergadering  SKC

O.pen   clLag  -  Visclub
Picnic

St.   Nícoïcnur``sbcr,`ï
Kei.stfcest  SKC
0peníiri*g  -  Visclub.



•`.`.`                      `     `.`

DE  NEDERljANllsE  VmENIGING  IN  DE  SUTHERLAND  sHiRE.

(The  Nethorland.s  Society  iri  the  Suthei`1.`and\  Shire   )
Corresponclentie  adi.ess   P.0.Box  209g   Sutherland  2232.

Opgeriohtg   Aue,ustus   1953.

Lid  van  cl.e  Federatlè  van  Nederlandse  Verenigingen.

Voorzitter          s   Koos  simonis                               tel.(047)36  2737
Seci`etaresse     3   Annie   Henss                                            520  7082
Penniní¥.ieestors   Cor  p„.`Iooiman                                                528   7160

Het  vereniL.i;£`psjaLi.r  loopt  van   1  Juli  t/m  30  Juni
Contríbuti3  c\..ci.ns   The  Netherlands  Society  in  the

Sutherland.  Shii.e,
P.O.Box  209,   Sutherland  2232.

Contributie  bedraagt8$10.-per  echtpacir,   $6.-per  peï`soon.

CLUBPoST a

Redacteurs  Jo  Broer,   tel.   520  8735.
Zend  uw  copie  naar  P.O.Box  209,   Sutherland,   2232.
Copie  moet  binnen   zijn  ]£QgE  de  tweede  Maandag  van  de  m.a,nd.

KljiAVERJAS   CLUB.
_            L-__                    _       _      =      __   _=    T   =     =     =     _

Voorzitter                 s  Andre  Brugel
Secretaresse              s   Grace  Volkei`s
Pennincm,meesteressesChrisLudwig

tel.   520  0911
5231204
709   4759

Kla.verjci`ssen  iedere  Vrijdag&vond,aanvang  7.45  uur9

;z;hË:::::spË:::::;:ss::Ë:::ánd  (naast  het  station).

VIS   CLUB.

Voorzitt,er         s   Arthur  van  Tienen                    tel.   520  8125
S®cretaris          s   Albert  Knorr                                            520  7086
Pemin,L#ne3sterg   Kees  de  Jong                                             543  4368

Bijeèmkomst  iedere  I)ondei`dagavond  VO0R  een  vis  competitie
aanvang  s  uur,  bij  Arthur  en  LenieT= Tienen  thuis,
Wooden.Shf`o  Motel,   1225-1233  Prínces  Highway,   Engadine.
Tel.    520   8125.

TC)NEEli   GROEP.

Onder  leicl.ing  van  Koos  Simonis

i+**

=11=

tel.   (047)   36   2737.



IjuDmlcK     FISHING  CljuB     (June   '86)

The  last  fishing  conpetition  of  the  season  was  held  on  21st  June'86.
An  all-spec,ies  afí`air,   closing  at  10  am.,   at  the  v,Ïest  rar.Ü  near
Sylvania  waters.
H  wss  a  bit-terly  cold  dcl.y  on  Frida`y  and  not  much  betiJer  vory
early  on  Saturdaymomin6r  when  the  wind  car.m  uii  cit  6  amu
lt  really  made  some  of  our  fishing  fraternaty  think  of  bed  c..nd
the  comforts  thcn`t  go  with  ít.     It  must  be  said  that  thcy  s-bucl.c
it  out  until  the  weigh-ir„     Although  by  then,   coi`Lir_ion   sense  w€n`S
frozen  solid.
Somo  got  c-L  couple  of  fish,   othors  a  driij  on  the  noseg   in   Short,
not  worth  the  L`ffoi`t  and  not  likely  to  be  rei)eated  during  wimbcff
timé®
our  cCIÏ\tciin
score  sheet

I)avü   Cui`ryg   who  has  designcd  a  very  comi)rchonsive1          L            _  .^,J      l+1rJJc-\V\:j      \JULJLJ  ,       ,,J.+\,     *-\`'_      ___           lJ

hr`d   filready  workèd_   out  who   h€]`d  wori  what,   íind  bir  ho`'`r
much®
The  results   c.`r'o   as  follo`,,\rs3

Nigg`er  ch,-mpionships   sharod  by  Dave  Curry  and  Jcm  van  Rossum,   both
had  a.  total   scorc  of  172  points.

Tho  yetqr  iiri7.e  of  thr:  highost  total  scorc  of  383  points  was  Jcin
vcm  Rossu:b  .who  hLid   sortie  very  good  bream  catches  whcn  the  blrick.Í`ish
were  not  on,   2nd  `mu  I)ave  Curry  with  228  points  and  3rd  Arthur
van  Ticncn   112   *i)oints.

;.1bcrt  Knorr  socur3tl  the  biggcst  fish  of  thú  year  with  a  flathJad
of   57   cm.1on8.  L|.`nd  weighed   1.3   k6L.

1i,'[y  congi.Ei`tulc-+ions  to  Brett  Taylor,   who  only  just   stc.^rtcd  the
blackfish  6.ar.i'J   cind  got   17  fish  in  5  comiietitions.

All  togethcr  :i  total  of  215  Í`ish  wei`e  caught  this  scason,   but
1  fecl  wc  cm`  cl.o  r.iuch  bctter  tiext   soason,   so  k`m  e`t  ít   L-`nd  my
harticst  coní¥€itulations  to  the  winncrs.
And  good  iuck_  for  thl3   Cor.1in8  Sea.S°n.                                       it  Locdcr.

BEL"GRIJKH H  Door  onvoorzionc  onstandigheden  ís  de  Jaarlíjkse
:ilgemGne  Ledenvorgcn.dorinó.  vGrzet  nafr  ZATERI)AG,   6  Si]PTE,H3m  a. s.
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Za[erdag
J  ll'UAr}A`VtwAS¥, .: 8 uiir   í .r

.,-\.
®._

fl:   QP6nimg` door  de  Vooizitter
2. ; Notulen  vorigo  jaarverga.dering

3. :Jaa.rvcTslag`van  de  Secretaresse
'

4. ;Fínancíeel  jaamerslag
5. }Voorstel  1idmaatschap  verhoging
6. !aftreden  van  hei;  bestuur

!

Pauze  met  koffie  of  thee

7...tlnstcillatie  nieuw  bestuur
8.  `Work  comité

'

9.  :Rondvï`aag

isluiting

Ons  bestuui.  hcc;ft   acinvulling  nodig  v`i.n   tenmir}ste   2  mer]sen.

Í-ti#r?=ËËhöT|:3g.e:-?sn3!ë?njg?Ë?;g  `t,gnp?3Z?r:äd3rrl  Ëäeo?=  È3Ís
stuur  plaa<ts  te  nemen.
Neem  even   contact   o:?  met   onze   seci`etai`esse  Annie  Henss,
tel.   520  7082

-3-
Het  bestuur.



Ij   1   1)  M   A   J\.   T   S   C   H   A   P

Gecn  dag  gaat  cr  voorbij   of  er wordt  ons  verteld  dat  het  met de   cconomie
van  Australía  niet  zo  best  is  c¢; steld.     Gevolgs  Prijsvorhogingpn  v`-`n
tallozè  artíkelen.     Deze  i)rijsvc)rhogingen  zijn  ook  merkba(ir  voor  uw
voroniging.
Ondanks  een  zoer  zorgwlflig  en  zuinig  fincl`ncieel  beleid,   is  gcbleken
dat  h'.'+   stoeds  mocilijker  wordt,   zc)  níet  onr.iogelijk,   om  niet  een  bG-
pcr``ald  budget  te  overschrijden.     Vand.acir  hct  .Lilan  ori  het   lidna.atschap
iets  in  prijs  te  verhogen,   zodcit  uw  ïDerení6ring  kan  blijven  functioneren.
Wellicht  vraagt  u  zich  af  wcit  vooi`. vooi`delen  zo'n  lidr+iaatschap  brenLi?
Meer  dan  u   zich  wac?Lrschijn}ijk..realiseei.t.
U  krijgi;  voor  uw  "doll{]`r"81.   con  fishí.ry

2.   b,3`rbeque
3.   koffio  en  koek
4.   clubpost
5.    cl_rLn+nkjes

on  é;.oedïr.oi)ere  toc6.an6.sprijzen.     um  vG`iL
6.eot  vooral  niet  de  Gcz`311igheid  en  de
kc.`ns  on  we3r  cons  oudc  vriGnden  te  ont-
r,10Cten.

Koos  Simonis.

i€        *        *        *        *

cLUBPosTEN     cLUBposTmï        cLUBposTHT     ????77?7

Ik  ben  het  archief  van  onzc  vcroïiigin£r  acin   't  bijwcrkon.
Ik  heb  alle  Clubpostcn  comiJlcct,   vc-`naf  dc   cerste  met  het  becrtje  op  dQ
kaft,   Soi>teribor  1967   tot   1979.
Ik  hèb   ook   1983   en   1984   corLii`jlcct. Ma'\r   ik  ríiis   GJHEEL   1980.
Van   1981-82-83-85  en   86  riis  ik  dc  J€muai`i  numr.iors.     Of  zijn  dezo  noolt
verschcnen?   (Ik  h®b  Jc-`nuc.`ri   1984)
Wilt  U   s.v.p.   ecns   in  uw  i]LTL`icrcn   zc>ckcn   of  U  nog  ccn   dcr  missende
núr.mors  heeft?     Grc.`ag.     Gecf  zo  oven  aí`  bij   ecn  der  bcstuurslcdon
of  aan  het  lantoortjo  in  Juli`r``ncn`  Village.
Wcl  bedankt.                                                                                               Jan  ljogeman.

>Ä            y<             y<             yc             *

Eon  fclicitatie  voor
!      Ilcnk     Qn     Gre     van     Di khuizen   !

Zíj   zijn   op   2  AULmstus   a.s.   40   jcii-`r  tT>-ctrouwd.
Al  sinds  vele  jaren  zijn  zij   trouwe  lccl.en  van  onze  vei.eniging,   en
ondanks  het   Í.eit  dat   zij   holuriLri.L-tl   in  Fronch's  Forest  wonen,   bezocL
kGn   zi5   toch  regelmcr`Ltié;.  onze   avonden!
Hierbij  h`.`ptelijke  gelukwensen  vcl.n  hun  vrionden  uit  onzo  Shii`e  en
namcns  het   bestuur  van  hun  cn  onzG

=====VH:TiNTIGING=====
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HJT  MID\Í`,'INTER   BAL.

}`jlidden  in  de  winter  is  het  nog  stèéds;   mLf``ar  eGr]   "bal"   zoals  het
was  toen  de  club  er  i`.iee  bcem,ror],   is  hct   zeci.  zoker  niet  ineer.     Heel
erg  jam'ei..  .  Aan  hot  bostuur  en  allo  trouwe  medeworkcrs  ligt  het
niet  -  iGdcre  keer  wcer  woi.dt  cr  hardt  ain  c~3.ewcrkt,   niet  allcen
op  de   a`voÏ`d   zelf ,   r.i(`ar  ïíckon  da,rirvoor  -  r>robei`Gn   om  weer  mot   icts
ni`euws  voor  de  dag  tc  kornen,   dan  het   organiseren3   ''wat   zullon  de
mehsen  nú  1.euk  vindon?"     nc  spreü>k  uit  ervaring,   geloof  me,   als  ik
zcg,   dat  dit  niot  gemakkelijk  is.     BOHendien  zijn  we  nu  niet  in
een  positie  om  mct  é.old  to  "strooien"   zoals  Sir.tc,rkl,aas  en  zwarto
Piet  het  doen  mct  hun  pei3cmoten.     Vraag  riacri.r  aan  icríiand  van  het
bestuur,   hoGvc`jl  mocite  hcjt  kost  om  niet  ci,1lccn  een  "redelíjke"
band  te  vinden,  maar  dic  ook  ecm  redelijke  i]i`ijs  vräagt. voor  oen
iJaär  uurtjeB  spolon.     Iljt  is  o.i.g.  mooilijk  on  het  icdcreen  nacl.r  do
zin  te  makGn.
De  grote  teleurstelling,   ncn.  cil  dit  harde  wcrk  is  dcin  als  er  maar
zo  weinig  rncr}sen   op   zulkc   civonden  kor.ien.     Moestal  dGzelí.de  mctiseïi  -
de  z.g.   "oudjes",   sorry  liove  r.ienscn,   dat  ik   't  zo  ronduit  zeg.
Alhoewcl,  men  is  zo  oud  `i`ls  mon  zich  voelt  on  heeí.t  eigelijk  niots
mQt  leeftijd  te  makcn.     Kijk  r.iaar  ncl`i-m  het  £Toopje  vrionden  van  h3t
Juliana  I)orp,   die  wch`ron   or  Gn   schenen   zich  bost  te  vei`maken.     Ik  ka`n
gelooí.  ik  bcter  zcgéf;en,   dcit  hct  voor  het  mei.endcel  de  "oudc  on  (voor-
al)   trouwe"  1eden  waron  van  de  Nedei`1andsc  club,   dic  er  waren.
Maai`  bcsto  vriendcn,   nu  kom  ik,   m  dczo  "ínltiding"  tot  het  punt,
dat   ik  heel  ei`g  bclcin6Tijk  vijnd  Gn   Èk  hoop,   dat   ik  hicrdoor  geen  k`Tícl.,dc
vriend`en   maaks   ZULljHF  \"   DOC,RGAAN  IHT   I)E  CLUB?
\r\'e  zijn  cillcmacll   scntii-.icntool  cn  willen  eígcnlijk  dezc  club  in  stand
houden  -  mc-„ir  hoe?    Nieu`,vè  bcstuursledcn  zijn  cr  niet  meer  te  vinden,
kun   je   hct   de  mcnscn   -'-1LT„'a.1ijk  nemen?
Wij   zijn  ergens  de  club  "ontímoeid"  cn  onzc  kinderen  zijn  er  nict

"in-gogroeid".     Toen  de  clúb  opgcricht  werd  t:rgens  boven  oen  milk-
bar  in  Sutherlandg   mccr  dcrin  30  jaar  gëloden,   bcgomen  do  Nedúrlandso
inmigi.anten  hi3r  in  i'[ustralie  eor}  hJol  nieuw  loven     op  te  bouwen,  wo
`;i:d::r::::dï:,ï:roË::Ë.e:Ëá.::ËeË:'o::oÏ::eïe:,:s:::m|t':::::,:c:.í.?e:):aton

ríiet   andere  Nederl`indors  on  nog  vele   andere  rodonQn.     Door  or]ze   club
hebb®n  m  vricnden   É;`cFi.nLi`kt   (vaak   zijn   't  vriondschcipiJen  van   zo'n
20  jaLir!)     I)c  müesten   vcri`n   ons   haddc.n   hier  gecn   familieleden,   ur]   vir.iLik
werden   de  vi`ionden   \T}on   d.ucl  van   dG   fLi.r.iilic.
Ei``  zijn.  door  dc   club   aiiLirto   clubs   ontsi;cT]Min  voor  r[iensen,   dic  graag
kaarton  of  visseri  on   È;...   zo  r_`iaai'  door.     Vooral   nict  te  vorgeten,   we
waren   in   dc   gclc€L;.cnhoid  oi`_i  tc  bjginnen   aan  hct  bcj€``ardontehuisg   ons
Julíana  Dorp,   dat  nu  in  l'Íirtinda  stci`c]`t   als  con  rcsultaat  vracr.`.rop  wc
allcr.iaa,1. trots  kunnen  zijn.
Macl`r  nu ....... on   ik  donk,   cl.cn.t   dit   de   reden   is,   dat  `we   do  Ncdorhandsë
club     nic3t   r[iocr   zo  hc-.i`d  nodig  hobben   cn   dac-`rc)m   zo  vaak  czEcuses  Vinden
om  niet  altijd  mccr  clccl  to  ncmen  acm  de  activitciten  ( 't   zijn  cr
oig;ei]1ijk  niet   zo  hccl  vool  iriecr!)

IËI=
vervolg  blz.   6



vorv018  HET  MII)lr+JINT]`iR   BíïL ...... u

De  e¥cuscs   zijn  eié;.cnlijk  niút   zo   zccLr  oxcusesg   maf`r  het  i`esulttiat
vcm   riöt   lcven,   dcit   d_oor6`Liats   onze  kindei`en  wordcn   gi`otei`,   dcin  gaan
zr®  trouwen  cn  r.ict   de  kloinkindcren   dacn+rna  wordt   do   ''fariilic"   stoc;ds
uitgebreider.     Dcnk  nciLlr  eens  aan  alle  vcrjaardagen,   cn  avondjcs
"babysitting".   Bovendion  zijn  de  mcesten  van  ons  in  veel  b.tero  finGlnci:ole
omstandighedens   thuis  hcl]bon  we  T.V. 's  vidco's,   muzick  insta.11atiGs,
we  doen  va*ik  onze  ontortciining  th¥isg   of  wc  ga`in  uit.     Hob  ík  gclijk?
En  als  er  dan  ccns  ecn  Livondjo  is  van   dc   club,   zijn  we  de  datum  vc>i`-
gsten  of  wo  hcbben  nci;   oïJ  die  cr`.vond  of  dag,   ccn  andgrc  belan£rijkc  clíL
si>raak  gemaakt,   cn  kont  cl.e  clubavond  or  vaak  bokaa.id  af.   Niemand's
schuld,   't  zijn  de  "ft`cts  of  life".
Begrijpon  jullie  nu  wci.t  itc  bodoel,   `r+1s  ik  zcg,   dat  we  de  entertainmcni;
van  de  Ho11ci`ndso  Club  rict  r.icer  zo  nodig  hcbben,   maar  dat  dit  niet   fair
is  tcgenover  de  r...cnscn,   die   c-`1   deze  cvcncm.cntcn   ÏJrobcren  tG   orgc-`nisereng
not  vacik  cils  eniö.c  bcloning  ccn  klein  gToepjo  mcnsGn  (r.icegt,al  ,iltijd
de   elfde  hcb   ik  rceds   oi;é-,.crLierkt),   die  koncn   en   a`ls   zc   áreluk  hobbon,
zeé;rt  -dit  lrleine  €mpopjcg   d.L|`t   't  weúr  gezclli8.  was,     mar  vaak  is  er  ook
nog  de  kritiek  dic  zo  to  horen  krijgen.     Moostal  is  dit  ook  nog  gücii
o-pbouwende  kritiek  (Ïcun  jc  nog  wat  van  lcrcn.!),   riiiar  klcir]ziclig  kri-bick.
Mijn   oplossing  voor  dit  i;robleem  is8
''De   club   a,mhouden,   i-r``|`i.  allcen   1   of  2  r.i^'„ri`1   -per  jtiar  iets  nút   z'n   allcn
tc   gaan  doen,   zocl.1s  con  buátocht   (nog  nict   zo   1€Ï.ng  geleden  hebbon  i`vo
i3r  èèn   öTchad  -   icdorocn  cn.thousiast,   m`;t   cen  hoel   gezcllige   stemr.iin3)   of
een   hai`bour   cruiso.      ])c   kosten  woi`dcn   dooai   onszGlf  bct`icn.1ü.     \r.rc   hebbon
r.iLi`{i`r  cún   ijaKir  r.icïison   nGdig  on  dit   te   orge`nisoren,   mc.«ir  verder  gecn   hoofd-
brekGrs  meGr  over  vcrsicringen  cn  vcrlichtiné.  dic   oiJgchangcn  noctcn
worden  en  na  afloc,p  ook  wcc3r  oi>goruir.id  rioGten  wordon,   wat   zocils   ik  hiciL
boven  ook  al   ergcns  ac-,nc;rchaald  hcb,   heel  vciak  door  dozelfde  groop  nonson
gedaan  woi`dt   (ook  cil   zijn   ze   eigcnlijk  dood!-_ioe).
Wat  we  noeton  gatn.n  doon  r_ict  de   Clubi)ost,   dic  door  dG     advcrtentios  wcl
wat  gcld  in  het  lat.`djc  brengt,   r_iaar  wat   ocn  hccl  wci`k  is  on  in  clk.ic.`r
tc   zetten  is   ook  ccn  i)robleen.     De  ncc>sto  r.icnsor}  vinden  hct   leuk.en

ä?zc:::ä.tolál-roË,Sz:=.:,[,j:l)=l:,Ï:Èätbiä`2gjËc:Ètnï:tb?::f3Ïbï="t3fh3ï3äc:.tcïscen
leuk  artikcl  v{i.n   "cliü   of  dic".     Mat.``r  1`citGn  we  hier  o(,k  weer  niet   vc:._`ó.cter]
hoovecl  wei`k  dít   Li`1lci`.icici`1   is.   Hot   sciïienstollcn  van   cirtikQlen   cn   vorha,€`+,1-
tjos  of  reportagcs,   dcn`n  het  tyiDen   (oi.  cGn   stcncÈl,   dia  dan  riog  vaak  i-.iot
speciale  r,onncn  cn  tcchnick  cn  fantasio  van  louko  opschriftcn  on  illLi.strc.`~
ties  voorzion  worden).     I)`r``n  gciat  dit  allcs  wocr  naar  ieriand  toe,   clic   zo
vric3ndclijk  is  om   3on  i.1okjc  in   z'n  huis  beschikbaar  tj   stellcn  vorr  ocn
koiJiomiachine   or_n.  Lif  to  Ëtrukken,   sar:ienstcllcn  cn  vcrsturcn  wordt  wc)Jr  cloor
anderen  gcdaan.     i'Lllc)s  klinkt   .n  lijkt   zo  doodgci-_iakkclijk,   r.iaar  is   {t
mcestal  niet.
't  ls  nict  hclër.iacTtl  fair,   r.iacir  hot  Clubpost  i)roblücn  laat  ik  acln  hct
bestuur  over.
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Op  Zatei.dag  6  Soptember  ci`.s.   is  de  Jaai.1ijkse  AlgGr.ione  Leden  Vcrgci`do.-
ring  van  de  club  en  ik  zou  graag  een  hóèl  dringcnd  verzoek  willen  doon
aáü,  álle  ledèn  om  op  die   civond  te  kor.ien  zodat.  dezo  pi.oblcmen  gczamo-
1ijk  bosprokon  kunncn    worden.     Dit.  is  iets  wat   ons  allen  l]eti.cft  Ún
hQt   zou  zecr  onspoi.tief  zijn  áls.we  hct  wóéi.  aan  .het  b.estuur  on  een
ha.pdjevol  loden  zoudon  overlateri.
Ik  hob  dit  stukje  É;.eschroven  voor  de  Clubimst,   zodat  onze  leden  hct
kupnen  doorlezen  -  non  behoeft  het  helcmaal  niot  riot  mij  eeï]s  te  zijn

;3ËË3?gïïg?gÈt;?flwïol=gf!cj;tïága:pi=á:iscäm?Ë::girá`3aËagoggÈÈ:f:
Lid`ve  vrienden  kon  riaci`r  do  vei`é;rader.ing  op  Zaterdag,   6  Septomber  a.s.
en  laten  we  het  ondcr  elkaar  bespi.eken.:'.
We`hebben  de  bcslissins.  de  laatste  jaren  niet  willen  ne.rnen,   mciai.  U
zult  hct  wel  met  mij   ei>ns   zijn,   dat  nu  wtjl  de  tijd  gokomeri  is  om  er
iets  aan  te  doen.
Ik  heb  dit   stukjo   "HQt  riidwinter  bal"  genoend,   ma  r  ben  wel  ecn  bectjG
afgedi`even.     Ik  hoop,   cl.tit  ik  jullie  nict  vcrveeld  heb,   r.i.aar  ik  moost
cven  mijn  hart  luchton.
over  het  bal  op  19  Juli, j.l.,   dé  organisln.tiö  en  alles  wat  er  aangobodcn
werd3   drank,   oton,   r,iuzick  cn  vooral  hat     opSredon  viin  onzc  'L"atcurs"
heb   ik  niets  dar]  lof  cn  bcwondoring.     \i`,Te  kunnen  gecn  van  allon   "tops"
zijn  en  we  hcbben  allci`.ir`L`l   sÏ)cci`ile  talenten.     Ik  \`/ilde  hi®rbij   dan  ook
Ler]ei`een,   die  r.iúegewcrkt  hüeft   acr]n  deze  avond  van  hartc  bedankcn.
Goed  gedaa[tl

Lock  de   H€qas.

i€**

Ntischi.ií`t  van  de  rcdciLktio

Ilet   boven£t`r,ande   L-`rtik.c;1   cn  vooi`stel  van  Lock  de  Haas   zQl  r.iijns   ir]-
ziens  bij  vclé  vcm  onzo  lcdon  instomrúng  hcbben.
Als  ook  hct  £Tootstc  iJüroc;ntcige  van  onze  ledcn  er  in  principe  r.iee
akk.oort  gaf`tg   dc  vcreniÉ;ring  in  cün  nieuwe  vom  te  g.icten,   moet  cr
nogheel  wat  Worrl.on  bcslist  w{it  betrGft  eventucle  bstuursfur]ctios,
fincincien,   fcdcrcn`tiok_ontLikt,   clubi)ost   cÈnz. 8   bcslissingcn  die  misschion
r]io*   in   een  vergtideriné;.  kuniic.r`   wordon  gi2nacikt.
wij   verw:äaton   c]ian   ook  bijna  hoiid.`;m  `L`T.ocont  va`n   onzc   ieden  voor  dozo
bclanÉLffijke  Vcrgadurin6`  oP  Zaterdag,   6  Septt3f.`b-r  a.s..
BQsprokingen voc,i.af  i-.ict  Uw  vriendon  kunncn   zeúr
vergadoring  r_ict  konkrcto  voorstol].on tc  konon!

nuti;1é;'  aláti  om  op  do

Als  lid  van   onze  vorcr`.i`':ing  ljJbt  U  ci>n   stom  die  bolanLffijk  kan   zijn,
en  als  U  er  niet  bont  kunt  U  niet-mmopiJcron  over  Únige  bcslissin6ron
ger:iaakt   op  de  a.s.1ccl.cnvcrgadering.

Jo  Broer.

Bi]UnJGRIJK! 1 ! ! !   Jcl`c-`rlijkse   cilgcmeno  Lodcnvcrg€``dering  zcil   gehouden
\rorden   op   Zirj?iERI)AG; ,6   SjËTH`,.[Bm   a. s.
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1\Tlmws   VAN   SOK.C.

Hierbij   dan  weer  hot  laatste  nieuws  van  de  kaartclub.
Van   de   12-wcekse   coi`.i.i]etitie   zijn  er  alweer  r}egen  weken  ven
streken  en  Hcms  KnoiJr`ers  houdt  nog  steeds  de  eerste  plaats!
Zal  `hij   het   noa.  drio  v7eken  kunnen  volhouden?
Er  kan   nog  wel   vc?`n   a.11es  gebeuren  wci`nt   de   2de   en   3de   plaats
verschillen     m€?ar  500  punten  met  de  leidcr.
I)e  midden   cor`ipetitie  wcrd  gewonnen   door  Hans  KuÍ!pers  met
Rie  Logó.en  als  de  twcede  pi`ijswimair.
Vijf  van   orizc  leden   zijn  nog   `Överzoe,   drie  ervcm  in  Holland.
Als  Joop  cn  Betty  Sriiall  weBr  terut?  zijn  van  hun  trip  naar
Malaysia.  hebbcn  \"  wccr  zgven  tafels  vol.
Hierbij  ecn  hartclijk  welkom  voor  ons  nieuwe  lid
Riek    v.d.   Bij.
En  tot  bcsluits
Qnze  nieuwe  pennin6|.-iicesteresse   is  Willy  T`Iijts8   tcl.   520  7458.

Frits,

yc            y<            *            y=

ïï±±ilLL±±ËSSË±±g±ËË±ËH±E32ËEivLËËí±LDiEËËËEË

Dc>or   onvoorzit3ne   oriistcindighcden   is   de

clritum  vtin   de   jaarvergadering  vLq+n  de

T\Toc]Lorlandse   vorenigint`;'  in   de  SutheiL

lcl`tid  Shii`e  wecr  vorzct   c;n   zal  nu

ö.chouden  worder]   c)p

Z+..TERI)AG,       6   SEPTEii[BER   ci..s.

in  de  Julicl..fiat  Village.
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L'.U sTRALI,^N  N. ]THEmjuTI)s
CIL.I,IBER      oF     Com,'IERCE.

Rc3   The  400th  ïccq`r  Annivcrsaiw.  Dutch  Gold  Ducat  -the  ïJoi`1d's  Oldest
Continuou_9_ly__1Iinto_d_   Gold   coln.       __     _               ____          u ..... ___=        _     ____

-~ ,r-L .-,-

On  l'iuörmèt   25,   this   C`hii-_i.TOQr  tc)á.cthcr  i`ïith  lnbrnLf`.tiQp.c?|`  Nunisr.ir`tic
^ .Isäüos  Pty.   Lir.iitcd,   thc  cxclusivo  distributor  for  's  Rijks  Munt

::suDu=pÈnhJ;l??:=?.:;ati:gcTo|::J`;'r3==::;dioTÏÈ|l|:sgÈ'íËá:-3rJ:£:clïágtäh!S3r
Annivsrsa±y`  Golrl  I)uccn`t   coin   of   's  lJiijks  Munt  Ncthorlands.     t.,s  thu`
DutcH  Govüinr.icnt  Ï±int'.-i`,istcr,   I`Ii..   Ii..   J.   de  Jonó.,   hc.`s   stated3
''tho  cl.ucat  is  i-)re-ci-iiinGnt   ]s  one  of  our  I)utch  heritiges  which  we
feül  riiust  be  cc-`refully  iiaintainod,   controllcd  and  cherished."

Following  the  400  ycar'    olcl  trLi`dition  of  thG  coin,subscriiJtions
cire,  however  linitod  .bo  thc`sc  rociovod  over  one  r_ionthg   thús  rostrictinc;
the     timc  we  hcivc  to  let  the  wider  nitch  coiiri,unity  in  Austi.cllici.  know
about  the   coj_n's  tivL?.ilci.13ility.     There  will  bc  .idvortisiÉg,-in   sor.io
Ditch  connunity  public`-`tions  but  wo  would  vc>ry  much  `iprrecici`te  your
organization' s  Llssistcl`nce  in  r,lclking.  our  protgrar:j  knows  to  its  IJol.|bcJ+
ship.
At  i>roscnt   thc   iirico   of  the  400th  Tc>ar  jr.nniveréai`y  Gold  Duccit   is  itlcr..nncd
cit  cibout  :!;200  but  will  cTepend  on  the  /iustraliiin  I)ollar/Dutch  Guildor
exchange  rato  at  tho  time  of  oÍ.Í'cr.     Incideattilly,  every  purchciscr
ri-J-  thc  Gold  I)uccit   coin  T/ill  reciovo,   fi`ce  of  chiirgo,   ii  48  i)ci€.O  book
on  its  400  yocTff  old  history,   publishüd  by   's  RÈjks  Munt,   NcthcrlLincls.
ï,.7c  d.o  trust  your  cpL,.L|~nisation  will   bc  intc;.-ostod  in  pr,rticii3iltin£`
Et.1ong  the  linüs  \.ro  su.(;.í;.ost  in  what  is  very  likoly  lmtch  hístory-in-
the-mciking.

PS.
At   our  yearly  nnnuLr``l  r.ic  ting  brochui`os,   ``/ith  orderforr.is
will  be  avclilablo

*     *     *     j4     *

ThQ  comittco
Ncth.   Soc.
Suth.  Shiro.

~  P/Uï     ZIJljlTi``NS  -

OP  13  Juli  j.1.   is  Pm  Zijlmc-,ns  ovcrleclen,   zij   had.  zich  lect?èrcloci.di `
Pan  was  ccn  vrouw  vol  teLr,fcnstrijdighoclen.     Eon  r.iondjo£.auw  cn   slLi-bok,
hc3b   ik  hci`r]`r  oons   ö`cnocmtT,   en   zij   na.r.i  hct!!
Soms   zeé;'ge',i-wij   iets   on   cl.enken   d`in   rjas   ncl;   r.icn.`ir   als   Ptlm   corii`.icntcr`.f`i.  gti.Í`,
dan  dcicht   zij   cr  nict  bij,   noch  cr  voor,   noch  or  na.
}.1aï  hac-`r  c;.czollic;r:  oü  L..rtistiek  ingerichtc  woninÉ;  in  do   "Logci-~icin   Court"
stond  c-`1tijd  opi3n  voor  icdereen,   hc-`cir  huliJvti`ai'dirj.heid  wcis  t;.root   on  hLicir
hart   cn  kofficpot   `n.ltijd  \i-,7arm!
Er  komt   niot   íïau\``Í  cc.\n  twecdc  P€m  oii  de  worelcl  on   dcicirom   zullon  wij
hci.ar  missen .......     P.'úl  ZIJm`,'L.NS      .......   ocn   bijzonder  icmand   .
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MiljwiNTm  BJúL   19L:`:6

0p  oen  avond,   die  oï]  het  voorzic`htig  te  zc&íï.on  toch  al  é;ï3en   succos

n;:::m;§;rï:=rí;:gä.::Ï::.:;;ïï:ËË::k:Ï;::::§:;:r:,:::ï;::;d:;oÏ3:§:kï
lijke  fcimilícs  van  J..ustralie  cn  Nedcrlcn`nd    bolc.^chelijk  te  makcn.

OrJi  eon  mop  kunncn  wo   lachen,   iia.ar  als  we   de  koningin,   de  paus  of
Bob  Hawke  bclcichclijk  gaan  r.iakGn  dan  wordt  hct  i?olitiok  en  d.|t
hobben  `-m   ocht   in  onzc  vGreniging  niet  nodi6..     Hot  óraLit  toch  Lil
niet  zo  best,   dLicht  ik.
Toen  ik  Jo  BroGr  op  cl.e   ivond  vu.rteldo,   hoe   ik  over  hct  cinde  vcl`n
z'n   'vot`rdrcicht'   dacht,   vroeg  hij  r,ie,  waaror_i  ik  íïan  nooit  ocrdor
gcreageúrd  htid  or,  zijn   'Stoffcr  en  Blik'   rubriek  in  do  Clubpost.
Ik  kan  U  vorzckcrQn,   dat   ik  r.ienióT.iaci`1  oi`j  het   punt   6.cst`icin  hcb  clit
op  wellicht   onaL``n£cnc-`me  wijzc  te  doon,   naar  dat   ik  mc   stccds  f;o-
roalisccrd  hcb,   cl`-`t   zo'n  rcactie  allcon  r.iaL-`r  het  begin   zou  ku`[inoii
zijn  van  cen  i)olitick    dobat,   en  als  eerdcm  gezegd  r.iocton  wc  d.it
rrlaar  ii®vor  Vuri`Liijci_Cn.

Ad  Hoeve.

Overigons   cven     g=öcde  vrienden.

*itX

JJ'|.JÏLIJKSE  i^iljGH\I"E  ljEI)"  VERGADEHNG

I)oor  orivoorziene   oi.jistandigheden     is  do

ciLn,tur.i  va.n   de   ja.-`rvorgpLcicring  wecr  vorzet

en   zcr``1   nu  gúhouden  wordcn   oP

zj`.TEPLi>f[G,       6      SEPTm.,ffBj]R   C1`. S.

in  cle  Juliana  Village.

x*tí
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EEN   I)AGJi]  UIT.

Donderdag  26  Juni   j.1.   was  cr  een  uitstapje  voor
dc  bewonei's  van

+,  wLLl r-_  _            \-

Het  is  moeilijk  i*  te  organiseren  voor  ec>n  bevolking  zoals  díe
het  Ju|ianc-.  Dorp.

van  het  betiaai`den  cl.orm     Het  mag  niet  te  .vermoeiend  zíjng   nict  te
lang  duren  on  noct  toch  afleiding  gcven  van  de  daí;.elijkse  routim

Het  bestuur  slaagde  diti.|acnl  volkonen  oii,i  dit  doel  to  bereikem
in  het  dorp.

ïú-a  een  korte  bustrii3  ö.ingen  wij   Ei`an  booi`d  van  een  dri]Vend
rcstaurantg   rondvarencl  door  de  Geoi.ges  rivier  en  haar  vele  bacT`iem
G3durende  de  bootreis  ijcrd  een  rjrima  diner  geserveerd  en  iedep

Waren  wij   pl.r.i_n.   10  uur  vcrtrokkeng   om  2  uur  waren  we  weer  thuis.
een  genoot  vnn  de  reis.

I)e  pl.rim.   80  deèlnemers  hadden   zeker  een  rrettige  dag  gehad,   een
fijne  onderbrekin6r  v`in  de  dageli]kse  gang  vm   zLikëm
Dank  aan  het  bes+uuur  clie  hct  bekostió-de     en  do   staf  die  het  Í)rgc`-
niseorde                                                                                               piet  Sm.it.

INSTUIF.

ï`,let  `.-íiedewcrldng  vcin   de   Federatie  vLn`n  Nederlandse                              .i
Vorcmiöünó.en  in  Svdney  en  inet  medewerking  van  de
verschillcnde  Nccl.erlandse  kerken  worden  instuif-
bijcenkomsten  ö.chouden  voor  Nederlandse   ouderenl   L          ____  _`\lrl^l,C}tl  _u + Ú `, `, . ` -_ _ _-_

wacrïr  Noderlcnirids  wordt   g3si)rokenJi  ._  ~ +11wa.Crïr    Nocierlè'L[|Ub    VyuLU.U    tj_._..  _

In  Sutherlcind  word.en   deze  instuíven  ,'~?ehoude`fl-        _    =.^   nffimf`nAa    olke   tivc,C,de   DinsJ-Ll     t`J\^\,L+\~l.  __`--

het  Juliana.  Do`fp  in  Tvïiranda  elke
inde maancl_

ln
:`=.`   ``  .`      `

ffikor.i!
Graaf,

iniichtingcn   vo`'Jr   Dlll,lj.t311`+L+_    ~_U
„   Linden  Str`ii3t,  Suthe,rlandg   tel.   52Ï   6324.píet  snít.

i¢           J*           *

B-J]IjJ"GRIJK" H     Door  onvoorzic,ne  omstandighc3den  is  do  datun  va
Jaarlijkse  A16`3mm  Ledenvcr6.adering  vorzct  ncn`ar  6  September  ü

-13~

• r     --'-

gïË-.H:?Ë:r::Ë._         ,-^^      r,r,  I



•\ïAT  IS  EIN  VRIHD?

Wat  is  Gen  vricnd?  DLr``t   zal   ik  u  vertellen.   Het   is  icmand  riict  wien
je  je  zelf  durft  te  zijn.    Je  diepste  imerlijki ligt  voor  hem  opon.
Hij   verwcl`cht  trj.ecn  mask,er,   matr`r  slechts  datgene  wcit   je  werkelijk  bGnt.
Hij  wil  j3  niet  beter  óf  slechter.  Als  je  samcn  bent,   vocl  jc  jG  vi`ij
rli s3   f`.cï.n_ voL.'.;él-;   .. Jc   behoèf-t  .niGt   orjJto   lGtt'en;"  je``kunt`  Ze£;c;.on  `-i't-itci::s!ÏËÏï:`:-:ïi:::i%:iäi;::::;:Ïei=;i:t:ií:::iËi:JïÏ|r

te+-ËoóÓíctei.em  .1Ie`t   hcm.tmn.  jo  vrij   ador_i  halen.     Je
ijdelhoden  cn  afcLunsten,   ondcugdon  cn  absurditeiten
Doordat  te  ci.ocn  vcrci.wiäpon   zeg   en  iossen   ze   zich  op
van  zijn  trou\7.     Hij  bcb.rijit,   or  is  geún  reden  om
te  zijn.     Jo  kunt  hen  uitscholden,   verwaarlozon  en
Het  bèstc  van  c-`iios,   je  kunt  ook  in  stiitc  bíj  hor.i
maakt  allcnaL.`1  íj.c`3n  verschil.     Ilij   is  c.,ls  het  vuur
Hij  bcbTijpt  jc.     Je  kunt  r.i.et  hon  lacho'n  cn  bidcl.en,
Maar  bij   clci`t   c..11cs   zict,   kent  en  bcLmijpt  hij   jo.

de  tct:.`onstel-
je  vërkcö'rd
kunt  jo  ïdeinc
crken`iion.
in  dG  oceaan

voorzichtiö.
vcrcl.ra.íj.on.
zijn.     Hc,t
dcit  jo  roinigt.
huilcn  cn  zingen.

Een  vriend?
Wat   is   oen   vri`-mcl.?
Iemand,   ik  hcrhL-`c~.`1  hct,   mct  wien   `jc   jczelf  dui`ft  to   zíjn.

Koos   Sir.ionis.

*        i¢        í4        *        i¢        JX-

SOCIAAL
'

WERKCOMITE

BOstacq`nde   Uit   rle   dKr'LnGsg

JO  Massciar             712  Kingsway                    Gyr`ioa
Lock  de  Hacis         58  Flora  sti`ect         Kirríiwee
Mien   de   Hacis          33  BouncTary  Road       Hoathcote

tel.   525  4880
521    5265
52o   lr',712

Van  bovcnstcitr`nde  i).rsonon  kunt  U  inlichtingcn  krijgen` ovcr8

•   Hct  lGncn  vLin  -  een  rolstool  -  krukkcn  -  of  c-.ndei`e  i-.iecl.ischo  hulpstukken
.   Gocdkoop  taxi-vervoer  nLi`r]`r  een  dokter  of   ziekcnhuis
•   Het   vei`krijt.en  va.n   "Moc.ls   ori  V7heuls"
.   Ilet  verkrij6.on  van  húlp  in  gcvcr]`l  van  nood
Hút  comité     is  bcroid  als  tolk  oi)  to  trc3den  (bijv.   in  zickcnhuis)

*      tt      *      tí      J*      *      tt

Jaarliüksc  AIÉj.c`,r.icne  Loclenvui.órcidering  van`  dc  Ncdc,rlci`ndso  Voronió"ing
in  de  Sutherlí`nct  Shire   zal   ::?`Jhoudon  worden   op
ZAIERI)AG     6  SLIPTIH`'H3m   a.s.    in  Juliama  Village,   I!iranda,   8   i7m..
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Mei

Juni

Juli

Augustusc*
September

Oktober

November

I)ecember

Zat.
Z a- t .
Zon

ZoL1`-

Zat.
Zat,
Zat®

Zat,

Zat,
Zata

Blackfish  Comp.  -  Visclub
Film    Cisko  cle  Rclt    Juliana  Villa6re
.i.ï`ílr.i     Ciskc  cl.o  R`i`t     Juliana  Víllage

Orí:``|1   ccjncort    -.  Julíana  Village
Blackí`ish  Conp.  -  Visclub
Tori-pin  Bowling -  Sylv,inia.
opcn  CiLa8  -  visciub

I`,Iidwinterbal-Ania,teurstoneel  -  Jannali  Hcn`ll

Brea`,m   Cc)mpo   -   Visclub
Jcixq^rlijkse  /ilgemene  Ledenvergaderii:``3

Klavcrüas  Tocrnooi
Brecm  Oonp.  i  Visclub

Viering  7-jarig  bestaíp`n  SKC
Bream  Comp.   -  Visclub
Jaarlij-kse  /il8`emcne  Ledenvergadering  SKC

0pen  cÏTï,g  -  Visc]ub
Picnic

St.   Nioolaci`sl]r`1
Kerstí`ocsi;   SKC
0pendag  -  Visclub.


