
 

 
  

Nieuwe inrichting 
De nieuwe Speulkoel-inrichting is een eind 
gevorderd, met veel dank aan onze sponsors en alle 
vrijwilligers. Een flinke tribune en een 
podiumoverkapping bieden mogelijkheden voor 
allerlei voorstellingen.  
 

De eerste test-optredens 
De KOREN-COMBI ZATERDAGAVOND 8 JULI is de eerste 
grote vocale test: een spetterend optreden van ons 
eigen Anlooër popkoor NiceAn’Loose samen met 
Spoor Biester uit Gieten. Voorverkoopadressen: zie 
www.rondommagnus.nl of  www.niceanloose.nl. 
Noteer ook vast ZATERDAG 16 SEPTEMBER, ons 
volgende evenement. En in DECEMBER kunt u ervaren 
hoe leuk het kan zijn als de warme jas er ook nog bij 
aan moet. 
 

7 juli Open Huis 
Kom zelf de nieuwe inrichting bekijken! Alle 
inwoners van Anloo en andere belangstellenden zijn 
van harte welkom op vrijdag 7 juli, 16.00-17.30 uur. 
Hapje en drankje staan klaar! 

HET SPEULKOELTHEATER WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 
GEMEENTE AA EN HUNZE | PROVINCIE DRENTHE | RABOBANK NOORD 

ASSEN | EMMAPLEIN FOUNDATION FONDS | PRINS BERNHARD 

CULTUURFONDS | GEBIEDSFONDS DRENTSCHE AA | WIJNHOLDS 

ANNEN GRONDVERZET | VAN DER HEIDE LAS- EN MONTAGEWERK | 

KWINT ZEILMAKERIJ | JACOB OKKEN MECHANISATIE | DIACONIE 

MAGNUSKERK | EN  NATUURLIJK ALLE VRIJWILLIGERS UIT ANLOO! 
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Alternatieve vormgeving voor de toelichting bij het koor: als tekstvak met witte 
achtergrond en zwarte rand. 
HIER MOET NOG EEN TEKST VOOR KOMEN 
Hier komt een stuk tekst over het koor. Net zoíets als in de gids voor het vocaal 
festival. Er is wel wat ruimte voor bv. aanduiding repertoire, lid worden 
enzovoort. 
Hier als voorbeeld een eerder gebruikt stukje. 
Nice an’ loose is de naam die het popkoor van Anloo voor zichzelf heeft 
gekozen. Ofwel: gezellig en relaxed. Die naam past bij ons. En het is leuk dat je 
er Anloo in terugvindt. 
 Er is een handgebaar waarmee je ‘hang loose!’ kunt seinen. Vooral bekend bij 
surfers. Een passend logo voor ons koor! 
 Ons koor bestaat uit 36 leden en staat onder de bezielende leiding van Sophie 
Kuipers. Naast Sophie hebben we ook nog een pianiste Laura Knul die ons koor 
op een voortreffelijke manier begeleid en in nood het dirigent stokje over kan 
nemen. We repeteren iedere woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur in 
het dorpshuis te Anloo. 
 Ons repertoire bestaat uit Nederlands en Engelstalige popsong uit de jaren ’60 
t/m heden. 
 

In hotel-restaurant “de Biester” , vlak bij de spoorlijn die van Stadskanaal naar 
Assen liep, waar alleen een spoorwegovergang en een stuk rails nog aan herinne-
ren,  kwam op 18 april 2002 een groep mannen bijeen om een mannenkoor op te 
richten. Natuurlijk  moest het koor ook een naam hebben. Dat werd ”’t Spoor 
Biester”. 
Inmiddels repeteert het koor al jarenlang in de zaal van café Veninga in Gieten. Na 
een paar uur gezellig zingen en musiceren wordt er nog wat nagepraat aan de bar 
en al  wordt er daarbij weleens een flink glaasje gedronken, we raken het spoor 
niet bijster. 
Het koor wordt begeleid door ons eigen orkest: Jan Slijkhuis, Ep Klaassens en Henk 
Paas, accordeon; Jaap Bos, percussie; Jan Rikkert Schuiling, slag-gitarist; Wiebe 
Wiersum, slagwerk. Dirigent is Sim Noordhof en daar prijzen we ons gelukkig mee. 
Hij stapte in 1967 voor de eerste keer op de dirigentenkist als dirigent van een 
kinderkoor. Sindsdien hebben veel verschillende koren onder zijn leiding mooie 
optredens gegeven in binnen – en buitenland. Sim Noordhof is ook actief als 
tekstschrijver voor diverse regionale artiesten.  
Op onze website kunt u nader kennis maken met ons koor, dat bestaat uit ca. 32 
leden. Een mannenkoor, dus met tenoren, baritons en bassen. Het repertoire 
omvat “gouwe ouwe” maar ook hedendaagse liedjes van bekende zangers. Liedjes 
die u meestal wel kent en mee kunt zingen. En dat zijn niet alleen Nederlandse 
liedjes, ook Engelse, Italiaanse, Duitse en streektaalliedjes staan op ons repertoire. 

 

NiceAn’Loose is de naam die het popkoor van Anloo voor zichzelf heeft gekozen.  
Het laat zich vertalen als ‘prettig relaxed’, dat symboliseert de sfeer binnen de 
groep. En je vindt er de naam van ons prachtige Drentse dorp Anloo in terug.  
 
Er is een handgebaar waarmee je ‘hang loose!’ kunt seinen: relax, take it easy! 
Vooral bekend bij surfers. Een passend logo voor ons koor! 
 
Ruim vijfendertig leden, van 20 tot 80 jaar jong, zingen een pop-repertoire dat een 
afspiegeling is van de leeftijden binnen het koor.  
 
Iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur wordt er gerepeteerd in het 
dorpshuis van Anloo, onder de bezielende leiding van dirigent Sophie Kuipers. De 
pianisten Yohanes Siem en Hannah Tomasini verzorgen de muzikale begeleiding.  
 
De deur staat altijd open voor geïnteresseerde zangers! 
 


