
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefeliciteerd! 

De eerste nieuwsbrief van The World of Scotland 

is een feit. Het was al heel lang geleden dat Fiona 

en Peter ‘zoiets’ wilden. Maar ja hoe pak je het 

aan? En hoe moet het er uit gaan zien? Dan is daar 

gelukkig Louis Brijer. De redder in nood die weet 

wel wat, heeft ideeën en geeft een paar opzetjes. 

De rest wil Peter zelf doen. En dat ga jij lezer van 

de nieuwsbrief dan merken.  Nieuwtjes en gewoon 

leuke mededelingen van The World of Scotland 

komen voortaan via de nieuwsbrief je woning 

binnen. Maar pas op de aankondigingen en 

uitnodiging voor TARTAN DAY nederland, kerst 

plumpudding maken en SCOTLAND-live worden 

SCOTLANDSCOTLANDSCOTLANDSCOTLAND-live dit jaar op 2 oktober in ‘s-Gravendeel 
Op de web site www.theworldofscotland.nl van 

The World of Scotland is al enige weken een 

uitgebreide aankondiging van SCOTLAND-live te 

lezen. En wie niet weet wat SCOTLAND-live is? Het 

is een heuse Schotse feest avond in Nederland met 

entertainment en heel veel muziek en dans. 

Wie het mee wil maken is welkom. 

Koop je toegangskaart en kom gezellig genieten ! 

Voor de 12e keer organiseren Peter en Fiona deze 

avond. Op zaterdag 2 oktober zal in Partycentrum 

Concordia in ’s-Gravendeel de muziek klinken. 

Maar om vijf uur is er al gelegenheid om een kopje 

koffie te drinken. Of iets sterkers. De importeur 

van GLEGLEGLEGLENNNNFIDDICHFIDDICHFIDDICHFIDDICH     biedt de bezoekers van 

SCOTLAND-live een gratis whisky tasting aan. 

Tussen 18.00 en 20.00 uur zijn er in de Loch Ness 

zaal barmeals. Haggis en fish & chips staan weer 

op het menu. En nog meer – zie de menukaart  

Om 20.00 uur begint dan de CEILIDH. In de grote 

zaal zal tot middernacht een non-stop programma 

zijn. Er zijn live optredens van doedelzakken en 

drums. Indrukwekkend en Schotser kan het niet. 

nu niet meer per post naar je huisadres verzonden 

maar gaan mee in de nieuwsbrief. Dit alles 

betekent dat nu niet meer het woonadres bij ons 

bekend moet zijn, maar het e-mail adres. Als je op 

de hoogte gebracht wil blijven en de nieuwsbrief 

wil ontvangen: geef je egeef je egeef je egeef je e----mail adres aan ons doormail adres aan ons doormail adres aan ons doormail adres aan ons door!  

Oh ja, wanneer je de nieuwsbrief kan verwachten? 

Gewoon wanneer er door ons wat te melden is of 

wat te kletsen valt. Dus heel onregelmatig.   

En als je die nieuwsbrief helemaal niets vindt en 

hem niet meer wil ontvangen?  

Nou dan geef je dat gewoon even aan ons door op 

info@theworldofscotland.nl en is het over en uit. 

Wij wensen jullie veel lees plezier nu en ook in de 

toekomst.                       Peter & Fiona 

Dansoptredens worden verzorgd door de 

dansgroep The Tartan Lassies. Deze acht jonge 

meiden van Dance Center Hoekse Waard uit 

Puttershoek zullen op Schotse ceilidh muziek 

enkele wervelende dansen tonen. Natuurlijk 

hebben we ook Highland dancing optredens. 

Annette Cogenbach toont vol enthousiasme haar 

sprongen. Meedoen mag je niet, maar wel kijken.  

Wil je zelf meezingen? Dan kan je dit jaar weer je 

hart ophalen met de pub songs van Charlie en 

Johnnie. In 2002 deden ze voor het eerst mee 

met SCOTLAND-live en sinds die tijd zijn ze vast 

onderdeel van deze Schotse feestavond. Weet je 

waarom? Omdat jullie het willen! Lekker ordinair 

mee zingen; dat willen jullie. Dus laat maar horen 
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Step-We-Ceilidh 

band is op 

SCOTLAND-live weer 

van de partij 



 
 

De huisband is Step-We-Ceilidh band. Zij maken 

de muziek. Jij mag luisteren als er luisterliedjes 

worden gespeeld. Maar als er dansmuziek klinkt 

dan gaan we dansen. En weet je niet hoe het 

precies gaat, nou dan vertelt Jock wel hoe het 

moet. Stil zitten is er dan bij hem dan niet meer 

bij. We hebben je gewaarschuwd.  

Halverwege de avond maken we tijd voor The 

Haggis-race . Met een knipoog naar het Engelse 

paardenrace - kan je geld inzetten op een figuur. 

Er zijn zes rare figuren o.a. de Haggis. Tijdens de 

race proberen alle figuren als eerste te eindigen. 

Er kan er maar een de eerste zijn. En dan is het 

hopen dat jij wint - en kan er worden uitbetaald – 

De gehele avond is er van alles te drinken aan de 

bar en natuurlijk is er whisky en Schots bier. 

Als het bijna middernacht is en iedereen bijna 

naar huis gaat, maak je nog kans op een overtocht 

   SCOTLAND   SCOTLAND   SCOTLAND   SCOTLAND-live            vervolg 

“MAAK JE EIGEN KERST-PLUMPUDDING” 

De drie avonden dit jaar voor het maken van de  Kerst - 

plumpudding zijn allemaal volgeboekt. Het is raar maar 

wanneer het buiten dertig graden is, iedereen een ijsje wil 

of naar het zwembad gaat, dan gaat bij ons de telefoon 

omdat iemand zich opgeeft om plumpudding te willen 

Op zaterdag 

2 oktober 

mag je 

luisteren, 

zingen 

dansen 

genieten!  

En natuurlijk 

kom je in kilt 

Tot ziens bij THE WORLD OF SCOTLAND in ‘s-Gravendeel 

Dit jaar zijn alle  

“ maak je eigen  Plumpudding “ 

avonden UITVERKOCHT! 

Wil je volgend jaar meedoen? 

Geef je nu al op ! 

 

Pagina 2 Nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

Schrijf je uit: 

info@theworldofscotland.nl 

IJmuiden - Newcastle met DFDS-Seaways of een 

mooie fles Schotse whisky of een doos lekkere 

Walkers’ shortbread. 

Met lege handen hoef je sowieso niet weg want 

er is op deze avond een mini kraam van The 

World of Scotland aanwezig. Om iets mee te 

nemen voor wie thuis moest blijven. Iets lekkers 

of een aardigheidje. Doet het altijd goed en . . 

dan mag je misschien volgend jaar ook weer 

naar SCOTLAND-live.  Wil jij het dit jaar mee 

maken? Het kan. De kaartverkoop is gestart. 

 

komen maken. En nu dus zitten we al vol. 

Wil jij volgend jaar ook meedoen?  

Dan kan je nu (!) reeds je naam opgeven. 

Wanneer dan de data voor 2011 bekend zijn, 

nemen wij contact met je op. 

 

 

SCOTLAND-live is dit jaar anders dan afgelopen jaren. 
 

(het show-concert komt in zijn geheel te vervallen)  
 

Jullie wilden meer muziek, minder stilzitten, meer dansen, 
meer zingen.   MEER ACTIE !  

Nou, je zal het krijgen ook . . . 

 

         TTTTOEGANGSKAARTENOEGANGSKAARTENOEGANGSKAARTENOEGANGSKAARTEN            € 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00 

maak het bedrag + € 1,00 administratiekosten over op giro: 

5201450 van The World of Scotland en vermeld je adresgegevens! 

De toegangskaarten worden naar je huisadres toegezonden.  

of te koop zaterdags in de craft-shop in 's-Gravendeel  

of op zaterdag 2 oktober aan de deur bij Partycentrum Concordia 

 
 
 
 
 
 
 

MENU kaart Barmeals 
 

Voorgerecht  € 3,00 
home-made Cock-a-leekie Schotse kippensoep 

Highland oatcakes met zalm 
 

Hoofdgerecht  € 8,00 
fish & chips and peas 

haggis, tatties and neeps 
 

Nagerecht  € 3,00 
home-made sticky toffeepudding met ijs 
spri-ice met Drambuie 

In november zijn er de  

“maak je eigen Kerst-

plumpudding “ avonden. 

Uniek en heel gezellig. 


