
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De lente gaat over in de zomer en binnenkort 

worden de koffers gepakt om er lekker op uit te 

trekken.  Wij gaan deze week al op weg naar 

Schotland. Eerst langs Carnoustie en dan naar de 

Hebriden; op de terugweg een stop bij dochter 

Liesl in Newcastle. De craft-shop in ’s-Gravendeel 

zal dan de komende drie weken gesloten zijn. 

Maar stilzitten doen we niet. Samen met Louis 

Brijer zijn we druk doende om de website te 

vernieuwen. Het logo van The World of Scotland is 

aangepast. Elke week worden er nieuwe foto’s 

geplaatst op de pagina Kijk nou! Uitnodigingen 

bereiken ons om aanwezig te zijn op (whisky) 

evenementen. Heb je gezien dat het whisky 

evenement van Leiden naar Den Haag is verhuisd? 

Terugblik op    TARTAN DAY TARTAN DAY TARTAN DAY TARTAN DAY ----    nederlandnederlandnederlandnederland   zondag 10 april 2011 

Het was zondag 10 april de eerste zonnige dag 

van dit jaar en TARTAN DAY nederland was na 4 

koude jaren nu eens lekker warm binnen. Binnen 

in partycentrum Concordia was alles wat je op een 

tartan dag kan verwachten. Toch hebben (helaas?) 

veel mensen gekozen voor hun eigen warme tuin. 

Nou ze hebben wat gemist. Een kleine 300 man, 

van heel jong tot best wel oud hebben zich bij ons 

uitstekend vermaakt. “Ik heb geen eens tijd gehad 

om rustig een kopje koffie met shortbread te 

bestellen.” Een non-stop programma van 11.00 

tot 16.00 uur. De spreekbeurt ‘ New York tartan ’ 

was meer dan de moeite waard. Jouke MacAukema 

wist met gitaar en zang de stilte muzikaal in te 

vullen. Traditionele Highland dansen maar ook de 

moderne dansen van de Tartan Lassies op muziek 

van Amy MacDonald.  Wullie MacMorland met zijn 

Schotse zalm, naast de broertjes Bunt gul met hele 

mooie whiskies. Herman Smit en dochter Astrid 

bevochten elkaar met zwaarden. Taarten decoratie 

of zelf je aardappel versieren bij de tartan tattie 

competitie. Hier won Ben de eerste prijs: omdat 

zijn versierde aardappel op z’n schoonvader leek. 

In de craft-shop zijn steeds weer nieuwe artikelen: 

van Schotse kilt eierdopjes tot de nieuwste collectie 

van NESS mode voor de dames. Zodadelijk hebben 

we natuurlijke zeep en lotion uit de Hebriden. We 

zijn druk bezig met de voorbereidingen van de 

Schotse avond: SCOTLAND-live op 8 oktober. En of 

de buiten temperatuur nog niet hoog genoeg is: de 

inschrijvingen voor het maken van je eigen kerst-

plumpudding zijn in volle gang. Naast 3 avonden, 

is er dit jaar zelfs een workshop op vrijdagmiddag. 

Ondertussen verhuren wij kilten voor bruiloften, 

maken Schotse kadopakketten voor jarige oma’s, 

hebben wij een vernieuwde collectie tartan tapijt en 

ontmoeten wij in ’s-Gravendeel alleen maar aardige 

mensen. Misschien ook wel jou.     Peter & Fiona 

Dit jaar liepen veel kinderen mee met de modeshows. 

De tartan boerka bleek helaas geen succes. Chris Koot 

kreeg met diverse Glenfiddich whisky en brandende 

turf  veel belangstelling. De puzzeltocht bleek dit jaar 

erg moeilijk; de verjaardag van (kleine) Senga was het 

euvel –zij werd vandaag geen 21 maar 1 jaar. Het was 

Joop Brandt uit Papendrecht die de prijs –een boek over 

tartans van Brian Wilton- ontving. Bij de verloting werd 

voor €1.850,00 aan prijzen gewonnen. Dank aan 32 

Schotse en Nederlandse sponsors. Volgend jaar is er 

natuurlijk weer een TARTAN DAY nederland. Er is al 

één aanmelding: Brian Wilton –director van de Scottish 

Tartans Authority– heeft ons verteld volgend jaar bij 

onze TARTAN DAY nederland  aanwezig te willen zijn.  
voor foto impressie tartan day-nederlandwww.theworldofscotland.nl 
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The Tartan Lassies 

uit Puttershoek - 

deze  acht meiden 

verzorgen op 

SCOTLAND-live 

moderne dansen 

op Schotse ceilidh 

muziek. 

Op zaterdag 8 oktober is weer een gezellige 

Schotse avond. In Schotland heet het een ceilidh 

(spreek uit keelie) maar in Nederland heet het 

SCOTLAND-live. In 1997 organiseerden Peter & 

Fiona de eerste SCOTLAND-live en nu is de 13e 

editie op 8 oktober. De wens van de bezoekers is 

om niet stil te hoeven zitten en daarom is sinds 

vorig jaar de programmering drastisch veranderd. 

Heel veel live muziek en een non-stop programma 

van 8 tot 12 uur. Wie het vorige jaar meemaakte 

was enthousiast; dus dit jaar hetzelfde tempo met 

bekende namen. Wat kan je zoal verwachten? Om 

17.00 uur gaan de deuren open van Partycentrum 

Concordia. Dan is er koffie of ga je een whisky 

proeven. Vanaf 18.00 uur zijn er barmeals met 

o.a. fish&chips – haggis – sticky toffee pudding. 

En vanaf 20.00 uur is er een continu programma. 

Wij zien weer Jock Shaw met de Step-We-Ceilidh 

band. Dus stil zitten is haast onmogelijk. Wel mag 

je kijken naar de Highland dancers. Nadrukkelijk 

aanwezig zijn de optredens van de doedelzakken 

en drums. En als je denkt dat niemand je ziet, heb 

je het mis. Want Johnie & Charlie nodigen je uit 

om bij de piano te komen staan. En meezingen dat 

doet iedereen. De tekst staat keurig klaar op een 

overhead projector. En kan je niet zingen? Dat 

geeft niets – ook de buurman en buurvrouw lalt 

MAAK MAAK MAAK MAAK     JEJEJEJE     EIGEN  EIGEN  EIGEN  EIGEN     KERSTKERSTKERSTKERST----PLUMPUDDINGPLUMPUDDINGPLUMPUDDINGPLUMPUDDING 

Dit jaar hebben wij drie avonden en een (vrijdag)middag 

gepland voor het maken van je eigen Kerst – plumpudding. 

Kom jij ook plum-pudding maken?  Meld je dan nu al aan!   

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

Uniek in Nederland !Uniek in Nederland !Uniek in Nederland !Uniek in Nederland !    

Een gezellige avond over Kerst in Schotland. 

Met o.a. X-mas crackers, mince pies, Rudolph,  

sokken aan je bed, vergeet je dubbeltje niet! 

En natuurlijk maak jij je eigen plum-pudding 

volgens ons Schots familie recept. 
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mee. Aan de bar hebben we whisky, schots bier 

en shortbread. En dan zijn er ook dit jaar de 

dans optredens dan The Tartan Lassies. De 

dansgroep van enkele jonge meiden die snelle, 

moderne dansen -een knipoog naar Schotland- 

opvoeren. Misschien mag je dit jaar van Senga 

wel mee doen. Dan kan je nog geld verdienen 

met The Haggis Race. Een levend ganzenbord 

maar nu wordt er geld op de rare figuren gezet. 

Voor iedere ingelegde euro wordt bij winst de 

pot uitbetaald. Vorig jaar won de dief de race: 

uitbetaling was € 6,20 per ingelegde euro ! En 

natuurlijk is er tijdensde avond ook weer de 

verloting. Naast flessen mooie whisky, dozen 

lekkere shortbread zijn er weer enkele DFDS-

Seaways tochten Ijmuiden-Newcastle te winnen. 

Krijg jij ook al zin en wil je SCOTLAND-live 

(weer) meemaken? Noteer 8 oktober in je 

agenda. De (voor) verkoop van toegangskaarten  

á € 17,50 start in augustus. Hiervan krijg je van 
ons bericht of volg de informatie op onze web. 

SCOTLAND-live 

The Haggis Race 

 
 

    
SCOTLAND-live 

Zingen met Johnie & Charlie 

SCOTLAND-live 

doedelzakken en drums  

SCOTLAND-live 

Step-We-Ceildh band 

SCOTLAND-live 

samen Auld Lang Syne 

woensdag-avond 9 november 2011 
donderdag-avond 10 november 2011 
vrijdag-middag  11 november 2011 
vrijdag-avond 11 november 2011 

PRIJS € 22,00 (all in) 
 

Voor meer informatie of aanmelden kijk je op onze web 
Maar bellen mag ook: 078 – 67 623 67 

 

 SCOTLAND – live  8 oktober 2011 


