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Jan & Kitty’s Country corner 

Mogen wij ons even aan u voorstellen: 

Wij zijn Jan en Kitty Thomassen en wonen in het 

Limburgse plaatsje Swalmen. 

De liefde voor Country muziek is in 1994 ontstaan 

doordat Jan zijn dochter begeleide bij haar interna-

tionale optredens. 

Daardoor kwamen ze vaak in Texas voor optre-

dens en studiowerk bij Misty records Don Jones. 

Zijn dochter is vandaag de dag band lid van DCM6. 

Kitty kwam in aanraking met de country muziek 

eind 2007 en zo zijn we samen verder gaan ge-

nieten tot de dag van vandaag. 

Dat is de reden waarom we zijn begonnen met een 

website en hopen u daarmee op de hoogte te kun-

nen brengen wat er zoal gebeurt in het country 

wereldje zowel nationaal als internationaal. 

Sinds mei 2016 zijn we ook begonnen met ons 

online magazine en om die te ontvangen kunt u 

zich gratis inschrijven op onze website. 

Contact gegevens: 

Jan Thomassen 

Tel: +31(0)6 54943030 

E-mail: info@jan-kitty.com 

            country@jan-kitty.com 

Webmaster: Jan Thomassen 

Tekst en gramatica: Kitty Thomassen-Alers 

Interviews: Jan en Kitty Thomassen 

Fotografie: Jan & Kitty Thomassen en Mark Engels 

Uit Roermond 

Jan & Kitty’s Country corner online magazine wordt 

zonder financiële middelen gemaakt door ons zelf 

en vrijwilligers. Ook onze websites worden bel-

angeloos gemaakt, bewerkt en onderhouden en 

zoals u zult begrijpen valt het niet altijd mee door 

de extra onkosten die wij maken om u te voorzien 

van alle Country in en outs uit zowel Nederland, 

Belgié en Duitsland waar we ons op richten maar 

natuurlijk ook vanuit de U.S.A. 

 

Voelt u zich geroepen om ons te ondersteunen 

door ook eens een artikel te schrijven, een verslag 

van een evenement te maken met eventuele 

fotoreportages dan houden wij ons van harte 

aanbevolen. 

Ook flyers van uw evenement zijn natuurlijk van 

harte welkom. 

Hebt u ooit iets leuks meegemaakt in de country 

scène en u zou dat ook eens graag onder de 

aandacht willen brengen dan kunt u dat natuurlijk 

ook doorgeven voor plaatsing. 

Wilt u adverteren of sponsoren in het magazine of 

op de website stuur dan even een e-mail bericht 

dan nemen wij nog dezelfde werkdag contact met u 

op. 

Plaatsing van evenementen worden na aanvraag 

op werkdagen binnen 12 uur geplaatst en in  het 

weekend evenals feestdagen binnen 24 uur.  

Hoe zorgvuldig wij ook te werk gaan zijn wij niet 

verantwoordelijk voor eventuele fouten  dat ons is 

aangeleverd en verzoeken iedereen eerst duidelijk 

alles door te nemen alvorens het naar ons verzond-

en wordt. 

Alles wat wij publiceren mag uitsluitend voor eigen 

gebruik gekopieerd worden maar niet voor overige 

publicatie aan derden. 

Wij wensen u veel leesplezier en mocht u ons 

ergens tegenkomen kom dan gerust naar ons toe 

voor een praatje of eventuele tips voor verbetering 

van ons magazine. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan & Kitty Thomassen 

Swalmen 

 

www.jan-kitty.com/country 

www.jan-kitty.com/Countrymagazine 

 

mailto:info@jan-kitty.com
mailto:country@jan-kitty.com
http://www.jan-kitty.com/country
http://www.jan-kitty.com/Countrymagazine
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Jamie Patiwael (geboren 1997), en komt uit Gouda. 

Op 5 juni 2014 bracht Jamie haar eerste single uit 

met als titel ”Move On”. Jamie is een singer-

songwriter met een missie die luid: countrymuziek 

weer op laten bloeien in Nederland zodat het een 

breder en nieuw publiek krijgt.Veel mensen hebben 

een vreemd beeld gekregen van countrymuziek en 

de jeugd vind het helemaal niet interessant. Als 

jeugdige muzikant wil ze daar verandering in gaan 

brengen. Muziek is voor haar iets om gevoelens op 

een rij te kunnen zetten. Jamie’s teksten zijn ietwat 

persoonlijk, maar ook heel herkenbaar voor het pub-

liek bij bepaalde herinneringen. Momenteel werkt 

Jamie aan een geheel nieuw album met pure, au-

thentieke country nummers. Alle liedjes heeft ze zelf 

geschreven en gecomponeerd.. 

De band die haar gaat ondersteunen bij de 

opnames bestaat uit een drummer, (contra)bassist, 

gitarist, dobro/banjo/mandoline –speler en achter-

grondzangers. Ook diverse producers zullen aan dit 

album meewerken want alleen is het in deze tijd niet 

meer te doen aldus Jamie Patiwael. Om dit album 

van de grond te krijgen moeten er dus heel veel 

kosten gemaakt worden vandaar dat Jamie het geld 

voor dit nieuwe album via crowdfunding wil binnen-

halen.  

Deze is (30-05-2016) van start gegaan. 

Om meer tye weten wat dat inhoud, check de vol-

gende Link: http://bit.ly/1r4Xs4S 

De grote droom van haar is dan om over de hele 

wereld haar muziek ten gehore te  brengen. Deze 

frissen jonge zangeres gaat er alles aan doen om 

dit te verwezenlijken. Je kunt haar album van te-

voren bestellen, samen met huiskamerconcerten en 

workshops. Ik duik gelijk de studio in als het bedrag 

behaald is! 

https://www.facebook.com/jamiepatiwaelofficial 

Country Debuutalbum van New Country zangeres Jamie 
Patiwael 

Support Jamie Patiwael Sup-

port country music! 

Samen kunnen we dit album mogelijk maken.  

http://bit.ly/1r4Xs4S
https://www.facebook.com/jamiepatiwaelofficial/
https://www.facebook.com/jamiepatiwaelofficial/
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Organisatie: 

Het Old West Saloon festival 

wordt georganiseerd door: 

Ine & André en Tanja & René 

Het Old West Saloon Festival 2016 
Een nieuw festival en dus stellen wij het team even aan u voor 

Presentatoren 

André en Martin zullen geza-

menlijk de presentatie op het 

festival verzorgen. 

Bosbergstraat 35, 5943 AL Lomm (NL)  

Phone: +31 (0)6 23796478  E-mail:office@oldwestsaloon.eu  

Vrijdag 8 juli 2016 

The Country Club 

Yeehaa 

Tijdens de bandwisselingen zal 

DJ John de muziek verzorgen. 

 

 

 

Zaterdag 9 juli 2016 

Dusty Owen 

Jenny Casey 

Johnny Horsepower 

Pinchitos Caliente 

Shirley Ann 

TJ Andrews 

Tijdens de bandwisselingen zal 

DJ John de muziek verzorgen. 

Zondag 10 juli 2016 

Gerard Bierman 

Jenny Casey 

Shirley Ann 

Terry White Band 

The Country Wings 

Tijdens de bandwisselingen zal DJ 

John de muziek verzorgen. 

Het Old West Country festival heeft een prachtige line-up 

met artiesten uit zowel binnen als buitenland 
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Old West Saloon Festival 2016 

Het Old West Saloon Festival, is 8, 9 en 10 juli 2016 in het Tipidorf, Walbeck (Duitsland) 

met: Country bands- en artiesten uit binnen- en buitenland. 

Dit is een nieuw Country & Western, Muziek en Dans Festival en bijna alles uit de USA. 

Het festival staat geheel in het teken van het “Old Western” en alles wat gerelateerd ligt 

aan de Country & Western Style. 

Het festival biedt Kolonisten, Trappers en pioniers , Chuck Wagons uit de 18e en 19e 

eeuw, Country & Western Dansen, USA Cars en nog veel meer. 

Festival Info: Prijzen en tijden 

Datum                        Voorverkoop         Kassa Aanvang Einde 

Vrijdag    8 juli 2016     €  5,00                €   6,50 17:00 uur 01:00 uur 

Zaterdag 9 juli 2016     €  8,50                € 10,00 11:00 uur 01:00 uur 

Zondag 10 juli 2016     €  7,00                €   8,50 11:00 uur 23:00 uur 

Passepartout              €18,50                € 22,50   

Camping 

Het Old West Saloon Festival biedt haar bezoekers een kampeer gelegenheid. 

Kampeerplaats voor Camper of Caravan. Standplaats +/- 30m2 (6×5 mtr) 

Prijs € 17,50 per Camper/Caravan per nacht, inclusief stroom. douche en WC 

Mogelijkheid kamperen vanaf Vrijdag ochtend 8 juli 9:00 uur tot Maandag ochtend 11 juli 12:00 uur 

Volg Route : Old West Saloon Festival / Camping 

De locatie van het Old West Saloon Festival is: Tipidorf Walbeck Am Freibad 47608 Geldern Duitsland 
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Evenementen in juli 2016 

1 t/m 3 juli Lubbock Town (D) Limburger Strasse, 51919 Weilersist-Lommersum, Mühlenhof  

Preise: Tageskasse: 10 € (Fr) | 15 € (Sa) | 5 € (So) | 25 € (Wochenend-Ticket)  

VVK: 8 € (Fr) | 13 € (Sa) | 4 € (So) | 22 € (Wochenend-Ticket)  

Gruppenermäßigung ab 10 Personen: 10 % auf den jeweiligen Ticketpreis 

2 juli Zaffelare (B) The Redbarn Saloon. Dorp 73a. Benefiet met eetfestijn t.b.v. Thorn  

FCWF Linedance Evening met Carin Care, Robbie Masters, Marco Hemelrijk, Tommy Boots en vele anderen 

Deuren gaan open om 15.00 uur en de Entree: €7,00 

2 juli Venlo (NL) KC Canida hondenclub, Genooyerweg 37 (Achter kapelletje van Genooi) 

Met Grand Canyon Band Aanvang: 20.00 uur Entree: €0,00 

2 juli Zonhoven (NL) Café-Feestzaal Mimosa, Molenweg 163 (In tent achter de zaal) 

1 Jarig bestaan Mimosa Dancers met Beethovens Boogie Aanvang: 20.00 uur Entree: €5,00 

3 juli Haastrecht (NL) Country café Concordia, Concordiaplein 1 Country music on the Porche  

Met Doug Adkins & J. B. Band en Change of Key.van 13.00. Entree: Gratis 

3 juli Knokke Heist (B) Weidestraat 10. Country & Western Festival met doorlopende optredens van: 

Conny Dean, Danny Boy en Thilly Frank. Infos: +32 (0) 478 469445 

8 t/m 10 juli Geldern (D) . Tipidorf-Walbeck Am Freibad 24. Net over de grens!  Country & Western weekend. 

Met op vrijdag 8 juli: The Country Club en Yeehaa. 

zaterdag 9 juli: Dusty Owen (Dld), Jenny Casey USA), Johnny Horsepower (DK),  Pinchitos Caliente, Shirley Ann 

en TJ Andrews (Dld). 

Zondag 10 juli: Gerard Bierman, Jenny Casey USA), Shirley Ann, Terry White Band en The Country Wings. 

Tijdens de bandwisselingen zal DJ John de muziek verzorgen. 

Entree: €18,50 voor heel weekend. Voor overige prijzen en tickets zie website Old West Saloon 

9 juli Zaffelare (B) The Redbarn Saloon, Zaffelare dorp 73a, Luxe BBQ feestavond.  

Met Tim Nash en Silver. Deur open om 18.00 uur, aanvang 20.00 uur. 

BBQ start vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur.  

Entree: €6,00 en voor BBQ €15,00 zie flyer. Info reserveren: +32 (0) 491 746 966 

9 juli Gilze (NL) The Lodge. Alphensebaan 14. CD Presentatie "Sing me back home" van ReWarD  

Meewerkende artiesten zijn: Conny Lee, Lya de Haas & Hennie Korsten en Glenn van Haasen.  

Aanvang: 20.30 uur en de toegang is gratis.  

9 en 10 juli 52224 Stolberg-Finsterau (Dld) Werkstrasse 74. Country & Musik festival, Coppers city Pioneers  

Mit White Falcon en Route 66. Einlass 16.00 Uhr. Eintritt Samstag €8,00 und Sonntag €6,00 

Infos: Sigi Kress +49 (0) 172 201 9897. E-mail: Coppers City Pioneers 

10 juli Rolde (NL) Centrum de Brink. Country Linedance Summer Festival. Meewerkende artiesten zijn: Dusty Wood-

field, Mississippi, Connected en MCA.  Aanvang: 11.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis.  

15 t/m 17 

juli 

Wagenborgen (NL)Klein Finland, . Boslaan 7. 7e R&G Western Weekend. 

Met op vrijdag: Ted en Helen. Aanvang: 20.00 uur. Entree: €7,00 Met op zaterdag: Duo Two Remember en 

Marco Hemelrijk. Aanvang: 13.00 uur. Entree: €7,00 

Met op zaterdag avond: Indian Summer. Aanvang: 20.00 uur. Entree: €7,00 Dagkaart zaterdag: €11,50 

Met op zondag: ReWarD. Aanvang: 13.00 uur. Entree: €7,00 Pas partout: €21,50 - Tel: +31 (0)596 541812  

17 juli Berkel-Enschot (NL) Zaal "de druiventros". Bosscheweg 11. Summer Country Party. 

Met de Terry White Band. Van 14.00 uur tot 19.00 uur.  

Bij reservering €10,00 aan de kassa €12,50 Reservering bij Ron & Viv: 0416-33855 -  

Reserveren via Huib: 0162-460350 of 06-17383473 en bij Gerry: 077-3730229 of 06-27654670  

21 juli Bredene (B) Paelsteenveld, Kapelstraat 76. Country & Western Festival van de Kust 

Met Bobs Countryband, Billy Mack, Tim Nash, Ricky Travers, Guy Finel en The Cockroach Killers 

Van 10.00 tot 22.00 uur Entree: Gratis 

http://www.oldwestsaloon.eu/index.php/old-west-slaoon-festival-2016/
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21 t/m 24 juli 57583 Nauroth (Dld) Westernwald country festival  Kontakt: InfoTelefon +49 [0] 27 41 – 93 12 73 

23 juli Openluchttheater Nijverdal (NL), Duivecatelaan 11 in Nijverdal. " Country Music in The Woods" 

Missisippi Country Band, Dusty Woodfield, Martijn, Audrey Lee. Daan Geelen, Pamela vd Beek and Linedance 

friends .... Geen dansvloer , maar een muzikale country nigh to remember. 

25 t/m 28 juli Handel (NL) Gagelweg 4 "Speed Limit" making new friends Country Festival. 

Met Robert Lottmann, Rick Storm, Dave Whitmore, Conny Lee, Speed Limit, Hayden,  en DJ Jens. 

Entree midag: €10,00 - Entree avond: €10,00 - Entree midag en avond: €18,00 en heel weekend Entree: €40,00 

30 juli Blijham (NL) Zalencentrum "Het Oude Wapen", Hoofdweg 70. Change of Key   

Aanvang: 20.30 uur Entree: €7,00 

31 juli Gross Hesepe (Dld) Country Linedance Party, Am Tierpark 46 Met Dusty Woodfield en Martijn. 

Van 15.00 uur tot 20.00 uur en de entree is gratis. Alle drankjes kosten maar €1,25 p.s. 

Evenementen in juli 2016 



10 

Wild West Rally Rijstal Venhof Herkenbosch met 

on stage, country artiest Robert Lottmann.  

Even terug in de tijd. 

Wij waren in de bosrijke omgeving van Her-

kenbosch bij rijstal Venhof waar een Wild West 

Rally werd georganiseerd (Grappige puzzelrit voor 

ruiters en menners door het Nationaalpark de 

Meinweg midden Limburg ) op de plek waar ooit 

een prachtig country festival was genaamd 

“Venhof City” en helaas verloren is gegaan. Miss-

chien kunnen velen van ons dat festival nog goed 

herinneren en als ik een gesprek aanga met de 

eigenaar, Martin Simons zien we dat het hem nog 

steeds moeite kost door deze teloorgang. Maar 

even verder in het gesprek zie ik zijn ogen glin-

steren als hij praat vol trots over o.a. Ilse de Lange 

die daar 2 keer heeft gestaan op zijn festival met 

groot podium. Wij waren 20 tot 30 jaar geleden al 

begonnen met het Venhof city festival. Maar 

waarom is dit zo mooie festival dan verloren ge-

gaan vroeg ik hem. Martin zegt dat het de econo-

mie achteruit ging en mensen andere verlangens 

hadden en ook het moment was dat mensen er 

ook niet zoveel geld meer aan wilden uitgeven. 

Maar Martin, zou je dit nieuw leven in willen 

blazen? Martin: Jazeker zou ik dat willen en sta 

daar ook helemaal open voor maar kunnen dit ze-

ker niet alleen en hebben dan echt hulp nodig van 

anderen. 

We hebben wel een team maar kunnen het met 

ons team, zeker in deze tijd niet meer alleen 

opzetten en hebben ervaren mensen nodig die ons 

kunnen helpen. We staan dus echt overal voor 

open maar het moet wel een win-win worden. 

Het hele interview is te horen op: 

www.jan-kitty.com/Countrymagazine/Interviews/

Martin-Simons.wav 

Maar we kwamen natuurlijk ook voor Robert 

Lottmann. 

Volgens Martin waren er 750 mensen aanwezig op 

dit evenement maar nog niet iedereen was terug 

van de rit en de paden op het moment dat Robert 

Lottmann het podium betrad. 

Wij kenden Robert nog niet en dat terwijl hij niet 

ver van ons af woont. Deze zeer sympathieke arti-

est en vader van 2 kinderen begeleide zich met 

zowel de e-guitar als akoestisch. 

Zijn openings nummer kon niet beter namelijk 

Good time bekend van Alan Jackson en we hadden 

een good time bij zonovergoten Rijstal Venhof met 

op de achtergrond natuur en paarden. 

 

Wie heeft Lucky Luck vermoord! 

http://www.jan-kitty.com/Countrymagazine/Interviews/Martin-Simons.wav
http://www.jan-kitty.com/Countrymagazine/Interviews/Martin-Simons.wav
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Wij kregen kippenvel bij het horen van zijn stem, 

echt prachtig en deed mij denken aan een zeer 

goede vriend/zanger in Texas, Wesley Ialacy uit het 

plaatsje Cut and Shoot dicht bij Conroe. 

De knauw door de neus alsof Robbert daar van-

daan komt en we kennen het allemaal van Willie 

Nelson inclusief the Soutern Drawl. Waarom zien 

we hem niet op de festivals in Nederland vroegen 

wij ons direct af en staat hij wel volop in Duitsland. 

Hij heeft zelfs een eigen nummer geschreven over 

de Wild horses saloon waar hij stond aan de 

Seilbahnstraße 2, 53505 Altenahr, Duitsland. 

Echt een prachtige saloon om te bezoeken mocht 

je daar toevallig eens in de buurt zijn. 

De volgende nummers kwamen voorbij, Achy 

breaky heart, Husbands And Wives van Brooks & 

Dunn en daar is hij Wild Horses Saloon door Rob-

ert zelf geschreven en Drivin my life away van Ed-

die Rabbit. 

Het zijn vandaag heel veel nummers, zo mooi en 

die je eigenlijk te weinig of nooit hoort bij andere 

artiesten behalve Achy breaky heart dan. 

Er was een dansvloer aangelegd van een 4 bij 4 

meter en daar werd volop gedanst door  "D'n  In-

gel Linedancers” waar ook zijn vrouw bij zit" en 

dansen in Partycentrum... Let op..!!!!  "D'n Ingel"  

in Herkenbosch.. 

Ook het nummer Hunger van Robert Lottmann, 

Good Ol' Boys - Waylon Jennings, Third rate ro-

mance - Sammy Kershaw  en Drive ook van Robert 

Lottmann kwamen voorbij. 

Wij kunnen zo nog wel even doorgaan met de 

mooiste nummers die hij bracht echt geweldig en 

zelfs het gewone publiek kon dit allemaal enorm 

waarderen want applaus kreeg hij ruimschoots na 

elk nummer. 

In de pauze spraken wij hem even en hij gaf toe 

dat hij niet echt van de Nashville sound was maar 

meer van Austin TX en dat was te horen ook. Het 

hele interview wat wij met hem hadden staat op 

onze website:  

www.jan-kitty.com/Countrymagazine/Interviews/

Robert 

Voor de mensen die nu denken van wij willen Rob-

ert ook wel eens zien dan is er goed nieuws voor u 

want op 25 juli 2016 staat hij in Nederland bij het 

Speed Limit Festival van Tony's & Angie's Gagel-

weg 4 in Handel.  

Voor meer info of boekingen Robert Lottmann: 

http://members.home.nl/rlottmann 

Phone contact: 

+31(0)6 57 001 20 

 

 

 

Verslag: Jan Thomassen 

Fotografie: Mark Engels 

http://www.jan-kitty.com/Countrymagazine/Interviews/Robert
http://www.jan-kitty.com/Countrymagazine/Interviews/Robert
http://members.home.nl/rlottmann/
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Vreemde wetten in Texas 

De wetten zijn van honderden jaren oud die niet meer in de praktijk worden gebracht, maar ze gelden 

officieel nog wel en leek ons leuk om enkele wetten met jullie te delen. 

 De complete Encyclopeadia Brittanica is verboden in Texas omdat het een formule bevat voor 

het thuis brouwen van bier 

 Een recente anti-misdaadwet stelt dat de misdadiger zijn slachtoffer 24 uur vantevoren dient te 

waarschuwen, mondeling of schriftelijk, en dat de misdaad daarbij duidelijk omschreven dient te 

worden 

 In El Paso dienen kerken, hotels, vergaderzalen, café’s en andere openbare ruimtes voorzien te 

zijn van spuugbakken die een aanzienlijke hoeveelheid spuug kunnen bevatten 

 Het is verboden andermans koe te melken 

 In Houston is het verboden op zondag Limburgse kaas te verkopen 

 In LeFors is het verboden al staande meer dan drie slokken bier te drinken 

 In Antonio mogen apen niet met de bus mee 

 Het is in Texas verboden je ogen te verkopen 

 Het is in Texas verboden een buffel neer te schieten vanaf de tweede verdieping van een hotel. 

 Het is in Texas verboden  realistische dildo’s te bezitten.  

 Het is voor varkens verboden om op het Kingsville vliegveld seks te bedrijven. Of zouden ze die 

andere 'varkens' bedoelen? 

 In Texas is het verboden om meubels te maken wanneer je naakt bent.  

 In Texas moeten, als twee treinen in tegengestelde richting op hetzelfde spoor elkaar benaderen, 

beide treinen remmen en tot stilstand komen, en in stilstand blijven tot de andere trein weg is  

 Het is verboden om sex te hebben met een vis. 

 Als je een man of vrouw drie maal introduceert als zijnde je echtgenoot/echtgenote dan ben je 

automatisch getrouwd.  

 In Texas is het niet toegestaan het weer te veranderen 

 In Texas is het tegen de wet voor iedereen een paar tangen in zijn of haar bezit te hebben 
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In de wereld van de country en westernmuziek 
was Chuck Barlinger een beroemdheid. Collega 
artiesten noemde hem niet voor niets de Neder-
landse Willie Nelson en als je goed keek leek hij 
er wel een beetje op. Chuck was gewoon Chuck 
wat je ook van hem zei, en zo was er vaak de 
opmerking dat het niet kon een optreden met 
sportschoenen aan op het podium maar daar 
trok hij zich niets van aan. 
Het bekendste evenement wat Chuck Barlinger 
had opgezet was het promotie weekend in Party 
centrum  Anna’s Hoeve te Hilversum wat ook 
helaas niet meer is. Iedereen kreeg bij hem een 
kans om op het podium te staan en zo zijn som-
mige groter en bekender geworden zoals Way-
lon die als jochie gebracht door vader Willem is 
gegroeid tot vandaag de dag een echte artiest 
en om even bij Waylon te blijven hij had toen al 
een internationale fanclub in de jaren 90 en dat 
zegt genoeg. 

Ook Electa Winter nu Antoinette Hommerson 
bekent als zangeres in de Southern Stars Ameri-
can music & dance show  en de DCM 6 kreeg bij 
Chuck Barlenger de kans om zich te bewijzen.  

Namen zoals Ben Steneker, Eddy Gee, Mark 
Lavender, Windfall, Steel horse, Desperado, The 
Mustangs en vele vele anderen, ze stonden alle-
maal bij hem op de festivals en de Anna’s 
Hoeve. Chuck was een graag geziene Country 
zanger maar hij deed veel meer dan promoten 
want zo gaf hij graag gitaarles als men het hem 
vroeg en natuurlijk was hij de stem van Country 
radio Nunspeet. Ik durf haast te zeggen dat er 
minder Country Music zou zijn als Chuck er niet 
was geweest als grote promotor. Hij organi-
seerde ook evenementen zoals o.a. Country fes-
tival Eersel en op een boeren erf in Vreeland van 
boer Johan waar de kippen gewoon tussen het 
publiek liepen. Je kunt het niet gek genoeg 
bedenken maar dat was de echte country op het 
platte land georganiseerd door Chuck Barlinger. 
Ook als Chuck Barlinger and Friends Alive from 
the Nashville Country Club in Nederland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

was hij bekend en maakte daar tevens een CD 
met diverse artiesten zoals: we noemde ze al 
eerder, Windfall, Rob Wilbrink, Helen Brouwer, 
Linda de Jong om er maar een paar te noemen. 
Chuck stond op het podium met veel verdriet 
omdat hij jaren vocht voor zijn dochter Carlene 
(destijds 7) maar hij liet dit niet merken. 
Echte vrienden daar kon hij zijn verhaal kwijt. 
Maar na jaren vechten voor een omgangsrege-
ling met zijn dochter kwam er een vervelend 
einde bij Chuck want In juli 2002 pleegde hij 
zelfmoord nadat er een brief was gekomen 
waarin de Kinderbescherming hem vertelde dat 
zijn dochter Carlene (7) (Genoemd naar Carlene 
Carter) de omgangsregeling van 1 uur per zes 
weken wel erg lang vond. 

En zo kwam er een einde aan een grote Country 
artiest in Nederland waar menig artiest veel aan 
te danken heeft. 
Beste Chuck we zullen je nooit vergeten! 

Chuck Barlinger werd op 16-07-2002 in Zwolle 
gecremeerd. 

Terug in de tijd 
De meeste mensen kijken niet terug in de tijd maar naar de toekomst, maar wij doen dat wel en 
waarom?  

Veel Country & Western liefhebbers die ik spreek kennen veelal de artiesten van vroeger niet die 
er in Nederland waren en nog zijn en dat is de reden dat wij deze rubriek in het leven hebben 
geroepen en niet voor de nieuwelingen alleen …… nee ook voor de oude garde om eens herin-
neringen uit die tijd op te halen zodat men bij een vergeten artiest kan zeggen van och ja die 
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Een nieuwe band: The Highway Women uit Dallas TX 

Terug naar de wortels van Country Music 

The Highway women is ontstaan in 2016 door een groep van onafhankelijke vrouwelijke artiesten die met 

elkaar verbonden zijn door hun liefde voor Country muziek. Sterk beïnvloed door de iconische super-

groep 'The Highwaymen', hebben deze vier vrouwen hun krachten gebundeld ter ere van het verhaal-

vertellen, individualiteit en visie en stoppen daardoor heel hun hart en ziel in de Country muziek. 

We stellen de dames even aan u voor. 

Abbi Scott  

Als een kind herkent Abbi haar God gegeven talent en liefde voor muziek. Abbi heeft een onvermoeibare 

toewijding aan muziek en heeft de pak en win kansen gekregen waar de meeste aspirant-kunstenaars al-

leen maar van kunnen dromen. Abbi’s ogen zijn geopend door een aantal 

bekende country artiesten, vooral, Luke Bryan, Lee Brice Dierks Bentley, 

Jana Kramer, Cole Swindell, Josh Thompson, Trick Pony, DJ Miller, David 

Bradley, Dustin Lynch, Maggie Rose en Confederate Railroad. Abbi is een 

podium beest en is gezegend met een groeiende schare fans die haar 

volledig waarderen en aanbidden.  

Website: Abbi Scott 

 

Pearl Clarkin 

Ze is nu al uitgeroepen tot een van de ongekende top artiesten in het CMT 

land. In 2009 plaatste ze zich in de stad Madness bij een singer-songwriter 

contest. In de industrie en muziek wereld wordt Pearl al gezien als een driev-

oudige artieste. Ze zingt met een etherische stem die is genoemd 

"betoverende zwoele engelen voice". Pearl zou nooit worden beschouwd als 

een felle concurrent want deze lady wint eenvoudig bij elke zang competitie. 

Pearl schreef al op 12 jarige leeftijd haar eerste lied met Macy Gray in een 

kamp van American Idol. 

Website: Pearl Clarkin 

http://www.abbiscott.com/
http://www.pearlclarkin.com/
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KK Bodiford 

KK Bodiford is een echte country artiest die elke bit van rauw en echt 

omvat! Ze doet nooit een stapje terug op de maniervan schrijven en haar 

performing op het podium. Wanneer je vraagt wat voor soort persoon ze is, 

zegt iedereen KK is de gekste maar wel met het grootste hart! Ze is Country 

en Rock tot in de kern! KK groeide op in Topeka, Kansas. Ze was al aan het 

schrijven en piano spelen vanaf een zeer jonge leeftijd, en zingen`deed ze 

bij iedere kans die ze kon krijgen. Toen KK is afgestudeerd was bij de Kansas 

State University, verhuisde ze naar naar Austin, Texas om haar aspiraties in 

de muziek te maken en om een fulltime carrière na te streven. 

Website: KK Bodiford 

Riki Knox  

Riki Knox is een zangeres, songwriter en entertainer met een unieke sound 

en echte Country teksten. Ze laat de kenners zien wat ze kan en iedereen is 

laaiend enthousiast met deze nieuwe ingeslagen weg van haar in de Country 

muziekscène., Riki heeft een stijl die authentiek is met haar zelf. Met de 

gedachte dat 'Bro Country' op zijn hoogtepunt was, biedt zij een sterke he-

rinnering met "country opgevoed" een manier is van leven ...zonder wat dan 

ook. 

Website: Riki Knox 

Deep Waters EP and DVD  

The Deep Waters EP bevat twee 
tracks:  
The Highwaymen cover en het 
oorspronkelijke originele Deep 
Waters van  
The Highway Women  

De DVD bevat een video en 
beelden achter de schermen bij 
The Highway Women  
Meer info op: 
www.highwaywomen.com 

http://www.kkbodiford.com/
http://rikiknox.com/
http://www.highwaywomen.com
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Jenny Casey Europian tour 2016 

Op 9 en 10 juli staat Jenny Casey (from Nashville USA) op het Old West Saloon Country Festival. 

Jenny werd een songwriter nadat ze vier kinderen kreeg en werkt als een fulltime lerares. Beïnvloed door 
haar idolen zoals Loretta Lynn en Dolly Parton, begon Jenny haar muzikale reis met een mix van humor en 
sentiment in schrijven en uitvoeren. Sindsdien, heeft Jenny's muziek haar gebracht naar de beroemdste 
locaties in Nashville en de grootste country muziekfestivals in Europa. 

Als u de kans wilt krijgen om Jenny live op een podium in Neder-
land/Duitsland te zien is het Old West Saloon Festival zeker de 
aangewezen plaats georganiseerd door: Ine Baur-koster en Andre 
Baur 

Het Old West Saloon Festival, 

Op 8, 9 en 10 juli 2016 in het Tipidorf, Walbeck (Duitsland) met: 
Country bands- en artiesten uit binnen- en buitenland. 

Dit is een nieuw Country & Western, Muziek en Dans Festival en 
bijna alles uit de USA. Het festival staat geheel in het teken van 
het “Old Western” en alles wat gerelateerd ligt aan de Country & 
Western Style. 

Het festival biedt Kolonisten, Trappers en pioniers , Chuck Wag-
ons uit de 18e en 19e eeuw, Country & Western Dansen, USA 
Cars en nog veel meer. 
Bezoek ook eens de kleinschalige optredens in het Old West Sa-
loon te Lomm. 

De Old West Saloon ligt in Lomm (Limburg) Nederland. 
Het is een plek waar Country & Western Life style, Country Dan-
sen en Country & Western muziek samenkomen. 
De Old West Saloon stimuleert en promoot alles waar de Country 
& Western voor staat. 
Het is een groep mensen uit binnen en buitenland met dezelfde 
hobby en interesses die regelmatig, in de Old West Saloon 
samenkomen voor een gezellige avond in Country & Western 
sfeer. 

Voor informatie:  
Bosbergstraat 35, 5943 AL Lomm, Nederland 
+31 (0)6 23 79 64 

 

Rockin The House van Jenny Casey is online te downloaden 
maar ook gesigneerd te bestellen.  
kijk voor meer info op haar website. 

http://www.jennycasey.com/
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Thorn (NL) Country festival Thorn  

Vrijdag 26 augustus (18.00-01.30) met Marco Hemelrijk, The Hillbilly Moonshiners 

Zaterdag 27 augustus (11.00-01.30) Gerard Bierman, T. J. Andrews, Dusty Owen, Old Country Folks,  

Laura van den Elzen (NL) & Jambalaya band (DK) 

Zondag 28 augustus (11.00-22.00) Lisa Clark, Indian Summer country band, Robbie Masters, Trend 
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Met een vriendelijke country groet, 

Jan & Kitty 

Ook adverteren in de Jan & Kitty’s Country corner nieuwsbrief? 

Neem dan contact met ons op  middels een e-mail: 

info@jan-kitty.com 

Of ga naar ons mailform op: 

www.jan-kitty.con/country 

Donaties zijn natuurlijk van harte welkom om ons te ondersteunen en daarbij krijgt u 

als u dat wilt een extra vermelding in ons blad 

mailto:info@jan-kitty.com
http://www.jan-kitty.com/country

