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houdenïf;á.:iËo=dkenm'eï:ennv:r=ïv¥angd:Ëdg=ïiembeslotendeHouandseclubinerete
1.  Geen Midwinter-en Sint Nikolaas bäl meer.
2.  Een enigzins ander, maar goed verzorgd Clubblad, dat eenmaal in de twee maanden zal

verschijnen, te beginnen rnet 1 november.

3.  Het bestuu is ook wat gewijzigd. Kees de Jong is uitgebeden en we hebben twee rieuwe
bestuursleden. Het b3stuur is nu als volgt:

Vcx)rzitter:

Secretaresse:

Penningmeester:
Bestuusleden:

Koossimonis       (047) 362737
Amie Henss         520 7082
CorMcx}yman      528 7160

JO Massaar            525 4880

Jan susan               5231938
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Daft§.  &eerg:f.  ËgtaEjep#]gsr,dtË Ï¥£tt5í:
Penrith.  We  gaan  op  zondag  12  oktotx3r met
Jan  Susan  in  een  bus
vertrekken we vanaf het
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(Mensen in rolstcx:1en kunnen ook mee!).

e,.nTeEendeeencu£eo;zevs£aïew:po:n:Ë:É:,me¥
hebben u weer muis vöör 10 uu 's avonds.

Dit alles voor de prijs van
$15 per persoon.

E,#ugeenvenm#áeenn nvË:r  5  oktotx=r  bimen
Jo Massaar, 525 4880 na 6 uur 's avonds.

3etuËË.:iio:':íeËsd,eg.gnïïeïrjgv;Sá3:eer:1sá£.:ïokn.df:.:
en koek inbegrepen.

De rest van de kalender ziet er uit als volgt:

16 November: Picnic Woronora River,
koffie klaar om 1 1 uur.
20 December: Kerst bijeenkomst, Juliana

Ïeiub:äeári?(ofApri|)Tenpinbowm&

ÍykvaanaiË.:TemistcmcDi.

#p:ï:#B:t34;voíÏ#È-g.it;;tËfshm#.Gerri.
Juni: Filmavond.
Juli: Nepean Bell Showboat + dinner.
Augustus: Algemene liedenvergadering.

Het bestuu.
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Coby Lanzing, 523 4211.
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GENEVA WATCHMAKERS
Swiss Precision Watch Repairs

loA MENZIES ARCADE  . WYNYARD . SYDNEY 2000
(at top of Geirge Street Escalators)

PHONE: 29 4586
• f t]ÍWE,LIJÍE;Ry

• wy4!Iícgi ö CLOcgcRgËpj4ms

•q±R£q:J4Drvia
•QJUIcgcsrE/qrvICE

A#e/hours,.  G. ROEBERS -477 President Ave. KIRRAWEE 2233
" PHONE 521  ]937

CHROMA GRAPHICS
A DIVISION OF ARTHUR PRODUCTIONS PTY, LTD.

DESIGN .ARTl/VORK . TYPESETTING .
COLOUR SEPARATIONS . PRINTING

27 RAILWAY STFEET . BANKSIA 2216
PHONE: 59 8307 . FAX: 597 7808
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De Nedenandse Vereniging in de Sutherland Shire
The Nederlands Society in the Sutherland Shire

Correspondentie adres: P.O. Box 209, Sutherland 2232

0pgericht: augustus 1953.

Lid van de Federatie van Nederlandse Verenigingen.

Voorzitter:

Secretaresse:

Penningmeester:

Bestuursleden:

Koos simonis              (047) 36 2737

Annie Henss               520 7082

Cor Mooyman             528 7160

JO Massaar                 525 4880

Jan susan                  5231938

Het verenigingsjaar loopt vanl juli t/m 30 juni.
Contributie aan:         The Nederiands society in the sutherland shire,

P.O. Box 209, Sutherland 2232
Contributie bedraagt: $10 per echtpaar; $6 per persoon.

CLUB POST

F2edacteur: Arthur van Tienen, 520 8125.

Zend uw copie naar P.O. Box 209, Sutheriand N.S.W. 2232

KLAVEF}JAS CLUB

Voorzitter:                                   Andre Bnjgel           520 0911
Secretaresse:                         Grace volkers        5231204
Penningmeesteresse:           Willy Mijts                 520 7458
Klaverjassen iedere vrijdag avond, aanvang 7.45 p.m.
Sutheriand Pensioners Centre,
749 Princes Highway, Sutherland (naast het station) .

LUDERICK VISCLUB

Arthurvan Tienen        520 8125
Albert Knorr                    520 7086
Max Bellami
Dave Curri

Bijeenkómstiederedomerdagavondvóöreenvjscompetitie,
aanvang s uur, bij Anhur en Leny van Tienen thuis,
The Wooden Shoe Motel, 1229 Princes Highway, Engadine.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Clubcaptain:



T9  ERSKINE STREET  .  CARINGBAH

We are specialists in:
•   Car Airconditioning

•   Automatic Transmission

•   Electronic Tune-ups

•   Exchange Automatic Gearboxes

•   Regassing Airconditioners (Pump-up)

•   General Repairs

m+±e;n 5 yeaTs wa;Trmty on a;iTconctitioneTs !

lnspection Station for:

CARS  .  TRUCKS  .  L.P.G. VEHICLES

PHONE: 525 3079

N.R,M.A,  REGISTERED
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stTfï¥EËÜ%g%dlgË:egdËm##tn-,

V00RMALIG INDISCH VERZZFT KAN NA I AUGUSTUS.  1986
PENSIOENAANVRAAG INDIENEN.

1  aug`±stus.  1986  is  de Wet  Buitengewoon  Pensioen  lndisch Verzet

p¥ioiEe¥eikiËgng=t:Ë:enridvbgTdafeÉËtgËá:*äEens:n3i=e=äáedïvoorwlv-

j:ËiË=Ëaig:£::;::r;deïïË*:ä:toiïï*b:in;ÏtïlgE:e:t:ËËeËirËiïïËwovËïäï:::t±eï

ïägi#gv¥glmïhauluiE

twKï

ver2ëts¥tiúpteeïtseiäenáJpdeziüsïE%:oÉ*deäígr#Srneíä%órTä%

geänäeriËïe?ÉÈnËiäeHnge:ÈgáeeË:3:n;Ë-áigtmïreNË:ïgri|EÏË:èejËÏËoengiïtË:9tdnesË§en::o:f

ngroepen  hebben  steeds
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voorwaaLrde.

aanDgeedT&Ë:gË o¥ee: reenge|ïärgscvEi:1,enhde: |Eedli¥cË

=ËrsäggË.|Lndiá£u#rz:tg8a5anwedredËepnatwïFeb#n.wBtBïigEigeenïápr?Ï
behandeling werd in mei 1986 aílgerond.
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en Melbotme en de Consdaten te Brisbane. Perth en Adelaide.
Sydney, augustus 1986.

*
Geacht Bestuur. Nederlandse Vererüging in de Sutherland Shire.

ïË;:zríïËïvï=ËÉngoËïuíïn:::n:iïtÈÏTËÉdc:Ëïä::ËeabïägtËïr:inoïdse;giuotri

|ËkiíleïïÉéeíegÈnebüË:e:ËïfËïiËÍ:Ït:ni;teÉ:rgïhhÈti:ËdjïËzeïz:1;n:hïïjïïË:,!ïglÈËbïËÉË

Shire?¥?erit:EtaiFËnenteüdwíest%nmwdaet ceLrub8faande  is biJ  de  Hollanders  in  de

g-dg:geÄkedevHoorËláeeï3i#nyEgtsË:ïtNpeetteáeebeenkËinäF¥Ëgpvo=t,.water

welenRz?dneEu;knsEilá::g,. met  de  kosten  Voor  deehemers  aan  de  Verzetjes
Waarom  dure  band?  D.J.  met mooie  gezellige  Hollandse  nummers.

Waarom niet?

Le|tcskg#:antie:eí,Tle=d:5po±ks:eÈse:cHeäf¥evdaeüqllJukba?:Snttul::sbpj?loïrgtg:íä:
Eenvoudiger en ininder kostbare omslag voor de Club Post.

Tot ziens in Junana Village. 6 september a.s.
Henk van de Schaaf.

*
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MERCURY WORLD TRAVEL SERVICE

Voor al uw binnen- en buitenlandse reizen.

HENK DENIS

69 GYMEA BAY ROAD  . GYMEA

TEL.: 525 0344
THUIS: 525 7282

T.A.R.B.  LICENCE  8258

*
. , ,en vergeet niet

Alle leden van onze Nederlandse Vereniging
hebben recht op een korting! !

*
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"Toelafing s i]oom]amden ijoor emig ra±ie"

Een berich± uan de "Netheruinds Goijemmerü Emigraïion
Seruice.

HVIMGRA"

#eeE:i£du¥#=he,#st]F,Fcdvemto`eËtm%sawü#on-="ddEn"?locor¥Ë#l#

Fo:áeel_iJOE|_:!ä

sponsorsmp kunt u zich wenden tot:

tot  immigratie  vgo-r jongelui  tot  ongev-eer  35 jaar  met  een

The Netherlands Migration Service.
Bondl Junction Plaza Tower.  19th floor.
500 0xford Street,
Bondi Junction. N.S.W. 2022
Telefoon: (02) 389 6622

of tot  het  dichtsbijzljnde  kantoor van  het  Department  of lmmigration
and Ethnic Affäirs.

*
STUIF IN

ËËüïËÏË:ÏËÏËïenïieËïiïbïis=Ësle:*;:ant.ieïïïe:nïïiegre:dïmËï%nh:j

vÏËeËIïáïï-ÏÈítdËeääáËËË:iííï:vË#Ür::gínË:dä=ïN:oËgä-:BÏo:s=:eäh;i=;e;Ï
GerF±ednevnanrii:keG.Ëafdesläoig:&iáeev¥:ïfiteemeeiËnmewffardddevnangedzo¥d.a2E
h°°Ëec&ntístínägäne%?Fí:ärvtáhru£etreGziíffi?Peq.#)a&84ïptember.
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Ë;Ee:Ï:;irtïo;Ïï;E::aoïïeireíeïnee:rïgïliïhËÏïgËhv::e:ËCËÏ:iï;iïlrä:nnï:Ël;:oËio;ïp:eï!satïvïabdË::Íje::k:gepïË

::tep:n:JïeipgeËkl;ïe:rsÉ:dek:atiï::::sdv:1astdden5of6spelersnogkansvoorde2deen
2de     PietHps
3de     FhtsLoggen

De  marsen
hetzelíde   aantal EráJ;SseinsEiibËgätebrehpaear,sd.gaDa:sn3ga:ietobräïe::lgoe=Ë3t?esËelgrms
geknokt.

i:gt;£=:gïË:e:1Ïoïi!;ÏÏïÏ:ÏÏÏÍ;fíïri:Ïi;ÏÏ:Ïjï:e;ÏiïBiïíiii.isïïe;na;ieïrgF;::%;n;Ï:a:i:aï::t;s;tïipí1:e:rï:8;Ïïee:j
Henk van de Schaaf.



The Hollandse Winkel in de Sutherland Shire
218 Willarong Road (off President Ave.) Caringbah

•  Delicatessen
•   Kruidenierswaren

•  Souveniers
•  Síga.revnieeswaren van Hollandse S

•  Kalenders - Verjaardags
•  Kookboeken

• Romans

enders

• lndonesische Kruiden

onzewinkelisopen:        4.„
maandag-woensdag-donderdag-vrijdag Z - 5.30 pm

zaterdag en zondag 8.30 am - 4 pm
dinsdag's gesloten

GER & CORRIE  HULST

TEL.: 525 8426

8



Nkewsfiomúe
LouóericL

Tish Ctub

The BREAM competition for 1986 has and gone with a very low attendance by our
members. It seems, that as far as Bream is concerned, most of us lack the confidence
andexperience and maybe therefore ti`e motivation too?

Remember,  this  species  competition  was  included  into  our  programme  for  those
who wanted to fish for something else besides Black Fish.

I  feel  thaLt  this  laLck  of  participation  is  similar  to  the  attitude  that  aLlmost  brought
the death knell to the "Main-Club".

We  can't  offer  sex,  stimulating  political  or  religious  debates,  because  that  "ist
verboten".    Our  fishing  club  offers  companionship,  a  mutual  interest  in  fishing,  a
non-poluting sport, for a variety of species on the great waters in our Shire. I wonder
sometimes if we appredate our good fortune.

The   BREAM  SIHELD   1986   was   won  by  }an  van  Rossum,   who   showed  his
versatility  by  developing  his  own  style  of  Breamfishing.  "Think  and  Adapt"  could
well be his motto.

Congratulations to t`he winner, 1et's hope he'11 have stiffer opposition next year.

Our  next  action  is  aLn  "All  Species"  competiiton,  which  will  be  held  on  Saturday,
16th   November   and   then   off   course   Christmass   Competition   on   7th   December
which has the Turkey and the botue of Wino for lst and 2nd prize.

The  FISH-FRY  open  competition  will  be  held  in  February  '87,  exact  date  t.b.a.
Anyone who  is  a member of the Sutherland  Shire  Dutch Club or  the Luderick club
can enter. The weigh-in is at 12 noon.

Meantime keep those rods up and hold on to them, for goodness sake!!

t Loeder.
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New South Wales -
Holland Festival

The    1987    N.S.W.    -    HOLLAND    FESTIVAL    will    be    held    at    the    Fairfield
Showground, Smithfield Road, Faifield West on Friday 20, Saturday 21  and Sunday
22 February, 1987. Opening times are as follows::

Friday,       20th February l987:    from4 p.m. until l2 midnight;
Saturday,   21st February l987:     from lo a.m. until l2 midnight;
Sunday,     22ndFebruary l987:   from l0 a.m. until 6 p.m.

DejaaT[íjk§se

Picmü
Beste Vrienden,

Zoals  U  op  de  kalender  wel  gez;Íen  z;ult  hëbben,  is  de  picnic  dit  jaar  op  zondag,  16
novembeï.

Cor   Mooyman  gaat  weer  z'n  beste  beentje  voorzetten  om  U  lekker  te  laten  eten  en
het    gezelschap   kent    U   wel,   dat   zijn   van   die   gezellige   Holhndse   mensen   die   nu
eenmaal graag deze dag al keuvehnd met elkaaï doorbrengen.    r

Om elf uuT is de koffie k:Iaa:r en dan om een uur of een hebben we lunch.
Het   is   op   dezelfde   plaats   als   vorig   jaar,   aan   de   Woronora   Rjver,   vöór   de   brug

rechls ak; U vam Sutherland komt.
Breng een vou:u)stoel rriee en Uw bord rriet bestek.

10
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Nieuws van Juliana Village
Het ls ons een genoegen te kumen melden dat Juliana Vnlage nu een RESprlE UNrr heeft.

Oiigeveer en jaar geleden ls het door de regering voor elk Retirement Vlllage verplicht gesteld
om een der Hostel Urnts ter beschlkklng te houden voor bijzondere gevallen. Dlt ls een stap in
de goede rlchtlng naar een begripvolle  ouderdoms verzorgmg.  Jullana Village  kon natuurlljk
rnetaandezeelsvoldc€nvoorereenUnitterbeschlld=lpgkwam.

Zo'n RESPI'IE  UNIT wordt  rnet  als  alle  andere  Units  op  een pemanente basls bewoond,
maarkomtsteedsweerbeschikbaarvoorbewonli]gopkortetermjn.

Bíjvoorbeeld:  een patlent,  dle voor een operatle  of om andere  reden ln een zlekenhuk  is
8eweest, maar nog niet sterk genoeg ls zijn/haar hulsÄ3lljke bezËheden te hewatten. kan voor
een aantal weken bij  ons ln Jullana Vfllage komen wonen om aan te  sterken en wordt daar
geheelverzorgd.

Een ander voorbeeld ls. een vader of moeder, dle een verzorging gemet m het jonge gezin van

Ënnndee:¥d::r:E.mHoeetdJe:ngrieetecËigeanara#teoroïat¥:[eáï::ndepragxe5:Ti=:tvvi¥n¥tifárimef|JÏ
welkom.  Het kan ook voor hem of haar een gewenste afleidlng betekenen en een openbaring
zljn aangaande  de vrljheid,  de verzorglng.  de  afleiding  en het gezelschap  dat onze  omgevmg
biedt.

Het penslongeld is 85% van het pensloen.
De  admlnlstratrlce van Jullana Vnlage, mevrouw l.oes Bogearts,  1s bezig een agenda voor

dezfnEi:Eítue :#otrauan#Legfeäën der ouders verzorging op korte term|Jn zoekt. ste,t u z|ch dan

cwen met haar m verbmdhg. Telephoon: 524 8409.

Jan l.ogeman.

Notre Dame

Op  onze  Jugemene  Jaarvergadering  in  September j.l.  werd  besloten.  dat
het bestuur zou proberen om de leden eens wat aLnders aan te bieden.

Het  eerste  evenement  van  dit  nieuwe  jaar  was  dan  een  bustocht  naar
Penrith,  met als hoogtepunt een bezoek aan de  "Notre  Dame".  Om precies  te
zijn we gingen naar Mulgoa.

De   stemming  was  meteen  al  goed.   zodra  de   passagiers   opstapten.   op
verschillende punten, voor ons gemak.

Het  is  moeilijk  om  de  "Notre  Dame"  te  beschrijven  als  zomaar  een  groot
huis  met tuinen  er  omheen.  We  kunnen  't  gerust gigantisch  noemen.  Maar
omdat  al  deze  bakstenen  (ongeveer  3  millioen!).  met  heel  veel  planten  en
struiken gecombineerd waren,  b.v.  veel balkons met planten.  zelfs  aíndbeien,
maakte het geen koude indruk.

Bij  de  ingang zagen  we  al  grote  waterpartijen  en  fontijnen.  Het  huis  zelf
bestond  uit  2 verdiepingen.  Beneden grote  kamers  (zalen!).  waar we  door  de
ramen naar binnen konden kijken.  Daarachter weer waterpartijen,  maar hier
was  een  grote  vijver  met  enorme  goudvissen.  sommigen  wel  30  cm  lang.  Er
was  temidden  van  al  dat  stromende  en  sproeiende  water  ook  een  aparte
kamer gebouwd.  in  Chinese  stijl  gemeubileerd.  wel  een  plekje  om  'smorgens
even te mediteren!

Boven waren  ook weer  diverse  kamers,  veel  antiek,  Fïans.  Italiaans.  enz.,
waar we  naar mochten kijken door openstaande  deuren,  waarvan  de  ingang
met  en  rood  lint  was  a£gezet.  Jules  heel  kostbaar.  Volgens   mij   moet  de
eigenaar  wel  ergens  anders  wonen!  Ik  zag  nergens  een  krant,  tijdschrift  of
boek Ëggen.

m



zittEi,bËetk3:Seí¥1eäenJEFst:Ëägárd.)vekroán.di:eäveístz.bEètfnterodn#oepnen.vee?
èèn van de vele balkons. hoorde ik ineens iemand zeggen: "How are yah?".
Dat bleken een paar papegaaien te zijn in een grote kooi tussen al dat groen.
Ik  begon  me  al  echt  thuis  te  voelenl  Natuurlijk  ontbrak  de  swimming  pool
ook hier niet.

Er  was  echter  nog  veel  meer:   een  arena  voor  de  Andalusian  Dancing
Horses,  die  om  2  uur  'smiddags  lieten  zien.  dat  ze  echt  konden  dansen.
Kostuuns  (inclusief  de  paímden)  en  dresseur  heel  goed.  Het  geheel  was  in
Spaanse  stijl  gehouden.  Oorspronkelijk  was  Mr.  Margolin.  de  eigenaar.  van
plan  geweest  om  hier  stierengevechten  te  vertonen.  De  authoriteiten  mlden
dit  Úelukkig!)  niet toestaan.  Wat zou dat een rommel geweest zijn na afloop!

ïeeee|.dtlitwäasnyee2eË:&iggers3gïftn¥erteentïuï:n.eínoorbgstjFmtid.eigcmds¥?rsesetT
tennisbanen  met  een  huisje  er  bij,  weer  kostbaar  gemeubileerd  en  voor  de
dorstigen eenm kiosk.

Men  moest wel  in  de  rij  staan voor  een  kopje  koffie  en  iets  er bij,  maar
daama  was   't  buiten   op   de   stoelen   en   onder   de   paraso;s   aangenaam
vertoeven.

Wisten jullie,  dat  het huis.  met  pools.  arena  en  paardenstallen.  een  area
van 570 squares beslaat?

Dit  alles  is  alleen  op  zondag  te  bezichtigen.  van  11  tot  4  uur.  want  de
andere dagen van de week hebben ze veel nodig om de zaak te onderhouden.

Om 4 uur hadden wij  afgesproken om weer bij  de bus te verzamelen.  Even
tellen of iedereen er was en omdat 't nog te vroeg was  om al nagur de club te
gaan. nam Jan Susan ons nog "even" mee naar de Warragamba Dam.

We  zijn  hier  allemaal wel  eens  of vaker geweest,  maar  't blijft toch  altijd
een machtig gezicht.

Nog  even  iets  gezien  van  Penrith  zelf  en  toen  werden  we  aflgezet  bij  de"Panthers".    waar    we    zouden    dineren.    Een    behoorlijke    maaltijd    was

í:keg:tpueunrEï±te±báí::gèrg#:eemveono.rÉ:z:otEfehst*Ëd£eaïüu¥LïÜ¥Foeo¥:%:
eigen rekening en verantywoording.  Het enige commentaar van mij  ls,  dat ze
niet slechter of beter waren dan ergens anders!

De terugreis was niet zo gezellig en vrolijk als de heenrels.
Ik geloof wel,  dat ik  ook uit  naam van  iedereen  spreek  als  ik niet  alleen

het bestuur bedank voor de organisatie. maar ook onze chauffeur, Jan Susan.
nog  eens  extra bedankt.  Hij  is  niet alleen  "vakbekwaam",  maar  ook goed  op
de    hoogte   van    historische   bijzonderheden.    opgevrolijkt   met   een   paar
gezemge moppen.
Jan, er was rüet èèn 'backseat driver" in de bus en dat zegt dan wel genoeg.

Beste vTienden.  teken  op je  kalender wel  de  volgende  uitjes  aan.  zodat je
je op tíjd kunt opgeven.

Dit is echt 't enige dat wij te doen hebben, ons bestuur zorgt voor de rest!
En te oordelen naar deze trip. zijn we wel in goede haLnden.

Zie jullie dus de volgende keer -16 november a.s.?

Loek de Hms.

JAN  SUSAN TOURS
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g€eTst-  bij eenk£omst
Ju[iana, Vt[hge

Bestevrienden,
Daar we dit jaar dus geen Sint Nicolaas Bal hebben, heeft het bestuur gedacht tod

een gezellige avond te houden, maar ditmaal met een ander tintje.
We hebben de zaal van het ]uliana Dorp vastgelegd voor  20 december en hopen

U daar om 7.30 p.m. te ontvangen met een kleintje koffie met toebehoren.
De avond zal helemaal in de Kerst-stemming gehouden worden, compleet met

Kerstverhaal en Kerstliederen.
Entree is wij. We verwadten U allen daam te zien, zodat we er samen een

ouderwetse Kerstavond van kunnen maken.
Uiteraard is deze avond aËgËivoor leden en/of bewoners van Village en Court.

Het Bestuu.

Vergeet niet de filmavond op zalerdag, 1 november a.s.

JULIANA VILLAGE S UUR  .  ENTREE $2

Getoond wordt:

ANDERS WORDT HET:

lN VIEW OF HOLLAND N9 3

en THE NETHERLANDS

(ALS DEZE FILM OP TIJD AANKOMT)

THE VOICE OF THE WATER
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N£og mee;T rúeuws
va;ns.gGC.

;e:hËiaiïtí::oËafïËfffËircrodÈkrideá;eï:iJ£Ï]L#¥te£#:;t3FdïL#ssËFïrhMynü
:     l   ..   t  :.

ËÏ:teiËft:-ÏdïK?ÏÏ::sïaiïí=ÏLÏïsjïËÏïïeïeaËÏ;;ÏËËaíj:Íï;e:L:ÍÏ-ÉÏ:sïlií:
•\       j    r)

gelukkigl987.                                        „      `,„
i             Groeten van Grace.

Cakèéèsta[[
Elk jaar doet Oma van Zwam altijd een beroep op de leden van de Nederlandse

Vereniging om voor haar cakes en koekjes te bakken voor haar "Warme Bakker"
kraam. Oma is dit jaar echter van een welverdiende rust gaan genieten, maar gq|ukkig
is de kraam in de familie gebleven en het heft, (of de koektrommel?) is nu in handen

2`-

van haar dochter Riet, die al jaren Oma altijd al heeft geho.lpen in de kraLaLm.
Riet wil dus ook dit keer de leden vragen om voor de kraam, cakes of koekjes te

bakken. Ads het kcx:kjes zijn, wilt U 2€ dan in zäkjes van ongeveer 250 gram pakken,
dat verkoopt gemakkelijk. Alle soorten cake zijn welkom, als het maar veel is!

Alvast heel hartelijk dank!
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TE;ÍP£

TULIANA VILLAGE . ZATERDAG, 29 NOVEMBER
Onze 6de verjaardag valt op zaterdag, 29 november a.s. en het is leuk dat wij de

FETE dus dit jaar precies op onze verjaardag hebben. Daarom hebben wij besloten
om nog ens even terug te kijken naar een van onze Kermissen, gehouden in de tuin
van ons vroegere bestuurslid Wim Kalf in Menai. De film is in 1973 opgenomen en
heeft maar en lengte van en kwartier. Wij zullen tijdens de FETE een klein "teatertie"
opzetten waar regelmatig, gedurende de dag, de film wordt gedraaid (tegen een kleine
donatie natuurlijk, want daar gaat het uiteindelijk om!).

Zoals alle jaren hebben wij weer allerhande lekkernijen, zoals kroketten,
bitterballen, haringen, paling enz. Dan zijn er de handwerkkraampjes, boeken-, planten-
en warme bakker kramen. En niet te vergeten de 'rwinkel van Sinkel", waar je zo
heerlijk kunt neuzen.

Wij kunnen altijd donaties gebruiken voor de White Elephant of Bargain stall, die
dit jaar Christmais Gift Stall wordt gencxmd. Dus kijk U eens rond thuis. Dat stukje
zeep, dat U laatst hebt gekregen, maar eigenlijk niet Uw geurtje is, of dat flesje eau de
toilette, dat niet gaat met Uw Chanel NQ5. Wij verpakken daLt gezellig en hopen
zodoende een succes van dat kraampje te maken.

Voor de Winkel van Sinkel hebben wij graag huishoiudelijke artikelen, die nog wel
te gebruiken zijn voor iemand, dus geen kapotte spulletjes, of stapels schoteltjes of

plastic deksels waar niemand wat aan heeft. Ook hebben wij ondervonden dat
kleeding en schoenen niet verkocht wordt.

A11es wordt graag in de weken vöör de FETE aanvaard op het kantoor van de

Juliana Village. Als U iets thuis heeft staan dat opgehaald moet worden, laat U ons dat
even weten op Tel. 524 8409, dan zorgen wij daar wel voor.

Vergeet U dus niet:

ZATERDAG, 29 NOVEMBER  1986

10 a.m. -3 p.ml
JULIANA VILLAGE, 58 MIRANDA ROAD,

MIRANDA
15



KALENDER

Zondag, l ó november:
Vríjdag, 11 december:
Zaterdag, 29 november:
Zaterdag,13 december:
Zaterdag, 20 december:

1987

Februari:

Maart:
April:

Mei:

Juni:

Juli:

Augustus:

Picnic Woronora River, koffie klaar om 1 1  uur.

Kerstfeest S. K.C.

FETE -Juliana Village.

Open dag, Luderick Vsclub.
Kerst bijeenkomst, Juliana Village.

Fish-Fry

Tennk toumooi.
Ten-Ph bowing.
Bhgo avond,
Filmavond,
Nepean Bell Showboat + Dinner,
Algemene Leden Vergadering.

Uw volgende communicatie wordt een rondschrijven omstreeks 1 februari,
daarna weer een .Club-Post- op 1 maart.
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"Noem me èèn reden waarom ik
beter met de KLM naar Holland vlieg"

"Mogen 't er ook meer zijn?"

1. Reéhtstneeks en snel. IÜA4 vliegt
rechtstreekvanSydneynaarAmsterdam.
Overstappen is dus niet nodig.
2. De juiste dag. KI.M vliegt elke vrijdag.
Dus aankomst in Nederland is op zaterdag.
Dat geeft miin familie en vrienden de

gelegenheid ons af te halen op Schiphol.
3. Gmtis dmnlü.es. KLM seweert alle
drankjesgratisenjehebteengrotekeus-

oer Hollandse jenever, Heineken bier, een
goed glas wijn enz. Zeg het maar.
4. Gmtis earphones. De luisterapparaten
wordengratisterbeschikkinggesteldvoor
stereomuziek, korte Nederlandse enEngelse
verhalen en voor de films.
5. Omdat ik me toch nog Nederlander
voel. . . kies ik voor de betrouwbare blauwe
vogels van de K".

Betrouwbaar in de lucht,
betrouwbaar op de grond.    KLM


