
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn zojuist weer terug uit Schotland.  

Met windkracht 9 vertokken maar gelukkig met 

een rustig zeetje weer terug gekomen. Een weekje 

in Schotland / Engeland met naast de haastige 

zakelijke werkzaamheden ook gelukkig fijne 

bezoekjes aan (schoon)moeder en dochter Liesl 

en Dave. Op de terugweg nog even drie gaten in 

de linker achterband van onze zwaar beladen bus 

laten repareren en snel naar de boot in Newcastle. 

En hier nu wel druk; de voorbereidingen voor 

SCOTLAND-live zijn in volle gang. In de craft-

shop heeft Fiona alvast de zojuist opgehaalde 

Kerstpuddingen en mincepies op de planken 

gezet; zo ook de vers gebakken collectie Walkers 

shortbread, cakes en oatcakes. In een verrassende 

SCOTLANDSCOTLANDSCOTLANDSCOTLAND-live   zaterdag 2 oktober in ‘s-Gravendeel 

De avond start om 20.00 uur maar bezoekers zijn 

vanaf 17.00 al welkom in Partycentrum Concordia 

aan de Dr Bossersstraat 11 in ’s-Gravendeel. Hier 

is er voor de bezoekers van SCOTLAND-live de 

mogelijkheid om een Schotse barmeal te nuttigen. 

De voorbereidingen voor de twaalfde SCOTLAND-

live zijn in volle gang. In de weilanden bij de 

Heinenoordtunnel en gemeente Binnenmaas zijn 

de opvallende aankondigingsborden inclusief 

wapperende Schotse vlaggen geplaatst. Peter & 

Fiona Broekhuijsen van het Schots familiebedrijf 

The World of Scotland zorgen dat het zaterdag 2 

oktober een Schotse happening gaat worden. De 

catering van Concordia zal de Schotse barmeals 

verzorgen. Laura Kraijo heeft van Fiona het recept 

voor de home-made sticky toffeepudding 

gekregen en zij is dit Schotse nagerecht met haar 

gezin al aan het uit proberen. De vis voor de fish 

& chips zal zij na -het succes van vorig jaar- weer 

in een bier beslag frituren. In de LochNess zaal 

liggen de oude Schotse kranten Dundee Courier 

als tafelkleed over de tafels. Importeur van de 

vernieuwde verpakking. Wij hebben  de ‘gewone’ 

Highland oatcakes, en met black pepper en bij ons 

nu ook in een “thick crunchy” uitvoering. Prijs €1,95  

Voor de liefhebbers zijn er weer een heleboel 

blikjes IRN-BRU; en bij ons nog steeds voor € 0,95  

De fudge van onze bakker uit Crieff blijft heel 

lekker en is zeer populair. Weten ze ook afgelopen 

zaterdag Whisky (festival) by the Sea in Vlissingen. 

Leuke en lekkere boekjes over (Schotse) recepten.  

Een nieuw en dus actueel informatief boekje over 

Schotse - Ierse ruiten, goede kleurafbeeldingen. 

Kortom er is van alles (nieuw) om op een zaterdag 

eens langs te komen in onze Schotse craft-shop in 

’s-Gravendeel. Je bent welkom en de koffie met 

shortbread staat klaar.         Peter & Fiona 

malt whisky Glenfiddich biedt een gratis whisky 

tasting aan. Met de expertise van sommelier 

Chris Koot hoort men de eigenschappen van de 

diverse Glenfiddich whiskies en kan men deze 

natuurlijk ook proeven. De bakkerij Walkers uit 

Aberlour geeft een gratis shortbread bij de koffie. 

Sponsor DFDS-seaways heeft dit jaar weer enkele 

retour overtochten inclusief auto naar Newcastle 

ter beschikking gesteld. Tijdens de avond zijn in  

het non-stop programma naast de live muziek 

optredens van doedelzakken en drums en de 

Step-We-Ceilidh band, waarbij Jock natuurlijk 

weer iedereen aan het dansen zal proberen te 

krijgen, en de populaire meezing optredens van 
het duo Charlie en Johnnie ook de dansoptredens 
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 van de Highland Dancers. De dames Winy, Aleid en 

Annette zijn bekende gezichten. Op eerdere 

SCOTLAND-live en TartanDay-nederland toonden 

zij met veel enthousiasme hun Schotse dansen. De 

dansgroep The Tartan Lassies van de DanceCenter 

Hoeksewaard uit Puttershoek zal ook enkele 

optredens verzorgen. De moderne dansen zullen 

door een achttal jonge vlotte meiden met 

aangepaste kostuums worden uitgevoerd. Alle 

optredens vinden dit jaar plaats op de dansvloer 

en niet zoals afgelopen jaren op het podium. 

Hierdoor is er meer contact met het publiek en 

vindt het dansen en zingen letterlijk direct naast 

je plaats. Halverwege de avond is het tijd voor The 

Haggis race. Het is een knipoog naar het Engelse 

paardrace. Bij SCOTLAND-live is het een soort 

levend ganzenbord. Waarbij door de bezoekers 

kan worden gewed op hun favoriete figuur. Naast 

   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 

 

The Tartan Lassies uit  

Puttershoek zal met een 

achttal meiden optreden  

met moderne dansen op 

Schotse ceilidh muziek. 

 

  

En natuurlijk kom je in kiltEn natuurlijk kom je in kiltEn natuurlijk kom je in kiltEn 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 

een haggis zal ook een dief, schoonmoeder en 

een politieagent als figuur meehollen. Wanneer 

de uitslag bekend is, mogen de winnaars de pot 

verdelen. Om half twaalf is de verloting van 

abonnementen, boten, whisky, shortbread etc.  

Rond middernacht zal SCOTLAND-live worden 

afgesloten op Schotse traditie; iedereen zowel 

bezoekers als medewerkers met elkaar in een 

kringstaande en zingend Auld Lang Syne. Met 

hoe kan het anders onder de indrukwekkende 

begeleiding van de doedelzak spelers. 

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. 

 

 

 
 

                                                                    SCOTLANDSCOTLANDSCOTLANDSCOTLAND––––livelivelivelive    

                                                            Deze avond beleef je Schotland, zoals je Schotland beleven moet.Deze avond beleef je Schotland, zoals je Schotland beleven moet.Deze avond beleef je Schotland, zoals je Schotland beleven moet.Deze avond beleef je Schotland, zoals je Schotland beleven moet.    

                                                                                                                                                        Beleef het mee !    

                     T                     T                     T                     TOEGANGSKAARTENOEGANGSKAARTENOEGANGSKAARTENOEGANGSKAARTEN            € 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00 

            te koop zaterdag in de craft-shop in 's-Gravendeel  

of    op zaterdag 2 oktober aan de deur bij Partycentrum Concordia     

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 . . . 

 

      

      MENU kaart Barmeals    (18.00-20.00 uur) 
 

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 
supri-ice met Drambuie 

In november zijn er de  

“maak je eigen Kerst-

plumpudding “ avonden. 

Uniek en heel gezellig. 


