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Na corona weer volop activiteiten... 
Een wereldwijde corona-epidemie die twee jaar lang alles zou ontregelen en het hele uitgaansleven zou stilleggen: dat had niemand 

zien aankomen. Het was een streep door vele mooie plannen. Héél voorzichtig konden we in 2020 toch twee aangepaste 

voorstellingen bieden; en in 2021 was iets meer mogelijk, met anderhalve meter afstand en andere maatregelen. Wat is het fijn dat we 

in 2022 weer een compleet en veelzijdig programma konden realiseren. We konden nu volop profiteren van de nieuwe voorzieningen 

die we in de coronajaren hebben doorgevoerd.  We beschikken nu over een prachtige stretchtent en terrein handiger ingericht door de 

toiletwagen een nieuwe plek te geven. We hebben ook ontdekt dat het reserveringensysteem waar corona toe verplichtte goed 

uitpakt. Langzamerhand is een vaste kern van Speulkoel-bezoekers ontstaan, die we attenderingsmails kunnen sturen. En de nieuwe 

vriendenkaart die korting geeft op de entreeprijzen werd enthousiast ontvangen.  



 

... in het bostheatertje bij Anloo 
Stichting Rondom Magnus heeft altijd ingezet op twee sporen: een mooi theater èn een blijvend aanbod van mooie voorstellingen. 

Alleen in die combinatie komt De Speulkoel tot zijn recht. Het jaarprogramma combineert voorstellingen waarvoor we ruime 

belangstelling en navenante inkomsten mogen verwachten met meer ambitieuze en vernieuwende producties. Op die laatste, soms 

voor een wat kleiner publiek, moeten we veelal  ‘wat geld bijleggen’, omdat we de entreeprijzen op een vriendelijk niveau willen 

houden. We zijn dan ook enorm blij dat dit mogelijk is, dankzij de bijdragen van onze sponsors!   



Bevrijdingsconcert 
 Door corona kon de viering van de bevrijding in 2020 en 2021 niet 

doorgaan. Dat hebben we ingehaald, op de datum waarop Anloo werd 

bevrijd, met een concert in de Magnuskerk dat werd gegeven door het 

Hunzekoor en fanfareorkest Togido uit Eext.  

Deze voorstelling was onderdeel van het project ’75 jaar bevrijding’,  

waarin ook Historisch Anloo en Vrienden van de Magnuskerk een aandeel 

hadden. 

De Magnuskerk was goed gevuld, bij het concert ’75 jaar vrijheid’. Een 

herdenking die door de gebeurtenissen in Oekraïne toch een wat bijzonder 

karakter kreeg. Het programma van Togido en het Hunzekoor trof daarbij 

de juiste toon: een mooi en veelzijdig programma dat goed paste bij deze 

gelegenheid.   



De laatste snik & Hoge nood 
Begin mei beleefde een select groepje bezoekers een bijzondere avond in De Speulkoel, met smartlappenkoor De Laatste Snik uit 

Zuidlaren en met toneelgroep E Poi uit Assen in de voorstelling ‘Hoge Nood’. E Poi gaat de actualiteit niet uit de weg. Stijging van de 

zeespiegel, opwarming van de aarde, wat voor praktische en ethische gevolgen heeft dat? Maar eerst zorgde smartlappenkoor De 

Laatste Snik voor enige relativering. Een goedgevulde avond met volop humor.  

Deze eerste avond van het buitenseizoen vergde wel wat doorzettingsvermogen: later op de avond koelde het behoorlijk af, de 

dekentjes die speciaal daarvoor beschikbaar waren bewezen goede diensten.   



 Cabaret: Jeffrey en Jasper  
Jeffrey Kleine Koerkamp stal al eens de show in de 

Speulkoel, bij het podium voor talenten. Hij wilde graag 

méér laten zien en nam zijn vriend en collega Jasper 

Nieuwenhuis mee. Voor cabaret is doorgaans veel 

belangstelling van het publiek, voor ons theater is veel 

belangstelling van cabaretiers. Toch waren er niet erg veel 

bezoekers, wel jammer. Aan het weer heeft het niet 

gelegen, dat was fantastisch, net als de artiesten zelf. 

Dankzij hun energie en aanstekelijk enthousiasme hebben 

alle wèl aanwezigen volop genoten.  



IJe aans verteld... 
Een gedenkwaardige voorstelling van vertelcollectief ‘Kom op verhoal’: de geschiedenis van IJe Wijkstra, een romance die eindigde in 

een bloedbad. In groepjes wandelde het publiek door het Speulkoelbos langs zes vertellers, die elk hun visie op het gebeuren gaven. 

Met als afsluiting een hilarische bijeenkomst in de kroeg, waarbij het publiek mee kon zingen met prachtige accordeonmuziek.   



Jazz, klassiek & opera  
 

Kirill Dumchenko en Stanimir Lambov zijn jonge musici die in een paar jaar tijd veel bekendheid én waardering hebben verkregen bij de 

liefhebbers van jazz in ruime zin. Samen met nog zeven collega’s brengen ze een programma waarin verschillende stijlen samenkomen. 

Jazz, maar met elementen van klassieke muziek en opera. 

In juni lieten ze dat horen in de Speulkoel. Het had zonniger en warmer mogen zijn, maar dat was absoluut geen hindernis voor het 

publiek, dat genoot van een heerlijke en ook verrassende middag. Kirill Dumchenko met zijn Skypainters èn Stanimir Lambov met zijn 

Lamp Off Trio: jonge musici die terecht nu al hun sporen hebben verdiend! 

  



Klezmer & Co 
Jiddische muziek in de Speulkoel. Dat begon lekker zonnig, en de stemming was meteen uitstekend. Gelukkig maar, want daardoor viel 

het optreden van Klezmer & Co bepaald niet in het water toen het halverwege het tweede deel flink begon te plenzen. Onder 

beschermende plu’s, poncho’s en tenten genoot het publiek gewoon verder van een fantastische middag. Muziek met teksten die 

vertellen, vermaken en ontroeren; maar ook muziek die onweerstaanbaar aanstekelijk is en veel mensen uitnodigde tot meebewegen 

en -dansen. Een feestje! 

  



Bert Hadders & Otto Groote 
Wegens succes geprolongeerd… De Duitse singer-songwriter Otto Groote en zijn vriend Bert Hadders waren al eerder in de Speulkoel. 

Fijne luisterliedjes, niet gespeend van engagement en ironie… Otto Groote zingt in het Plattdüütsch, Bert Hadders in het 

Veenkoloniaals. Dus in wat je met recht hun moedertaal kunt noemen – een beter uitgangspunt voor gevoelige, doorleefde en 

overtuigende liedjes is er niet.   



Regio-talenten 
In samenwerking met Stichting Kunst & Cultuur Drenthe-Groningen biedt de Speulkoel een podium aan jonge, beginnende artiesten. 

Dit jaar vier optredens in één programma, een fijne zondagmiddag in de open lucht!  Marieke Schenk: of ze er komt weet ze niet, maar 

ze weet honderd procent zeker dat ze artiest wil worden, de 18-jarige Marieke droomt van het podium. 

Bluegrass folk singer-songwriter S. Lois  

(Wijtze Valkema): no-nonsense zang 

gecombineerd met up-tempo gitaarspel. 

Same Old: Stijn Bloemhof en Laszlo Buring 

met hun dynamische stemmen en 

donderende gitaren verhalen. En Marit 

Nygard, met ‘dagboek-achtige’ verdrietige, 

zachte, eerlijke, blije en boze liedjes.   



NiceAn’Loose & Steelband 
Onverwacht deed zich een mooie kans voor: aan het programma in de 

jaarfolder konden we nog een mooie voorstelling toevoegen.  

NiceAn’Loose, het popkoor van Anloo, én de Steelband van Gruno’s 

Postharmonie samen in één veelzijdig programma!  Een heerlijke 

zondagmiddag met een flink aandeel voor de Caribbean sound van de 

steeldrums. 

Wat een geweldige afsluiting van het Speulkoel-seizoen! Het popkoor de 

Steelband zorgden samen voor een vrolijke en swingende middag, precies 

op die éne dag waarop het weer ons goed gezind was.  



Een ánder kerstconcert 
In onze Speulkoel is het in december wat frisjes.  

We verruilen dan graag ons openluchttheater voor 

de sfeervolle Magnuskerk in Anloo, voor een ànder 

kerstconcert. Daar proberen we elk jaar 

vluchtelingen die zich in ons land bevinden bij te 

betrekken. Het geeft een bijzondere lading aan 

liedteksten als ‘vrede op aarde’ of ‘dona nobis 

pacem’. 

Dit jaar waren ‘onze eigen’ Oekraïners van de 

opvang Papenvoort te gast. Ze leverden ook zelf een 

muzikale bijdrage aan het programma, dat vooral 

veel zang en vioolmuziek bood, van Duo Matti, 

Swing Strings en Femmes Cabales. Anne Doornbos 

vertelde een speciaal kerstverhaal, waarin Anloo en 

omgeving én de zorgen van vluchtelingen 

herkenbaar waren. 

De vele bezoekers (een stampvolle Magnuskerk, 

ondanks het WK voetbal) beleefden een prachtige 

avond, die ze konden afsluiten met gesprekken, 

glühwein en warme chocolademelk. 

  



Met dank aan velen... 
De Speulkoel kon er alleen maar komen dankzij de grote inzet van dorpsgenoten en andere vrijwilligers en de bijdragen van onze 

subsidiënten. ‘Met anderen samen’ is de sleutel voor wat we voor elkaar krijgen en voor het plezier in wat we doen. Ook voor het 

theaterprogramma is samenwerking het motto: met artiesten, maar ook met andere organisatoren. Zo was de Speulkoel al eens 

nevenlocatie van FestiValderAa, organiseren we elk jaar een speciaal programma voor de schooljeugd en  bieden we ruimte voor 

openlucht-kerkdiensten, gemeentelijke informatieavonden en het dorpsfeest van Anloo. En in 2022 werd het project ’75 jaar 

bevrijding’ georganiseerd in samenwerking met Historisch Anloo en PKN Anloo-Zuidlaren.   

 

 

  



... een steeds mooiere Speulkoel  
Onze vrijwilligers kunnen veel werk verzetten en allerlei klussen zelf oppakken. Dankzij hun inzet en vindingrijkheid komen elk jaar 

weer verbeteringen van ons theater tot stand. Daar zijn ook investeringen mee gemoeid, gelukkig zijn verschillende sponsors bereid 

daaraan bij te dragen. De kiosk is voorzien van een onderstel waardoor hij gemakkelijker kan worden verplaatst. De terreininrichting is 

verbeterd, met een afgescheiden plek voor de toiletwagen, een fietsenstalling en een informatiebord bij het toegangshek; en de 

groenvoorziening is aangepakt. De horeca-middelen zijn uitgebreid, de poestabroodjes zijn populair – en dankzij consumptiemuntjes 

en pinautomaat kunnen bezoekers ook zonder contant geld terecht. Elk jaar wel weer verbeteringen waar je plezier van hebt!  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDOM MAGNUS / DE SPEULKOEL 

Doornakkers 27 

9467 PS  Anloo 

Telefoon 0592-271362 

info@rondommagnus.nl 

www.rondommagnus.nl/speulkoel  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 


