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Jaarverslag 2021
De dorpskern van Hoonhorst heeft een Kulturhus onder vier daken. Onder het Kulturhusdak van
CRZ Kappers heeft de Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen samen met CRZ Kappers
en recreatief/toeristisch bedrijf Boerhoes in 2016 een ontmoetingsplek met bibliotheekvoorziening
(de noaberbieb) en servicepunt van de openbare bibliotheek gerealiseerd door één van de vijf
Anjerpunten in het Vechtdal te worden. Voor deze samenwerking is de Stichting Anjerpunt
Hoonhorst opgericht in december 2015. Sinds september 2016 exploiteert de Stichting Anjerpunt
Hoonhorst het Anjerpunt met behulp van een aantal vrijwilligers, de noabers.
De doelstellingen van Anjerpunt Hoonhorst:
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bijdragen aan de leefbaarheid in de kern Hoonhorst
door openbaar en laagdrempelig te zijn met een
leestafel, internet, de krant en tijdschriften en met voor
iedereen toegankelijke activiteiten. Anjerpunt
Hoonhorst is onderdeel van het Kulturhus van
Hoonhorst en biedt samen met CRZ Kappers, de
openbare bibliotheek Dalfsen en andere organisaties
daarnaast gelegenheid voor het ontplooien van tal van
activiteiten voor inwoners van Hoonhorst zoals opvang
beginnend dementerenden, activiteiten met ouderen,
muziek & cultuuractiviteiten, etc.



informatiecentrum en bibliotheek (burgerbieb) zijn voor
iedereen, met name voor inwoners van Hoonhorst en
omgeving. Belangrijkste verschil met andere
bibliotheeklocaties van de Stichting Openbare
Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen is dat Hoonhorst zelf
voor haar boeken en voor de uitleen daarvan zorgt.
Deze zijn voor iedereen, niet alleen voor leden van de
openbare bibliotheek. Een concrete vorm van noaberschap: het dorp is zelf verantwoordelijk
voor de inhoud van de noaberbieb.



samen met de openbare bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen de Hoonhorster leden van de
openbare bibliotheek faciliteren. Het Anjerpunt is servicepunt van de openbare bibliotheek:
leden kunnen via internet boeken reserveren, deze worden dan in het Anjerpunt gebracht en
kunnen daar ook weer worden ingeleverd.



informatie verstrekken over het Vechtdal en over Hoonhorst in het bijzonder. Anjerpunt
Hoonhorst is één van de vijf Anjerpunten in het Vechtdal. Vanuit de Anjerpunten kunnen
bezoekers het Vechtdal verkennen en beleven. Elk Anjerpunt vertelt een uniek verhaal en
samen geven zij een totaal beeld over het Vechtdal. Bezoekers leren hierdoor het Vechtdal van
binnen en van buiten kennen. In Anjerpunt Hoonhorst vertellen de noabers de verhalen over
duurzaamheid en noaberschap in het dorp.

De stichting Anjerpunt Hoonhorst heeft geen winstoogmerk en is sinds 2019 een
A(lgemeen)N(ut)B(eogende)I(nstelling). De activiteiten die inkomsten genereren zijn er puur op
gericht om de doelstellingen van het Anjerpunt te
kunnen verwezenlijken, ook voor de lange termijn. De
door het Anjerpunt gemaakte kosten worden hiervan
betaald (zoals onkosten voor de boeken,
abonnementen, verzekeringen, telefoon, PR,
administratiekosten, onkosten vrijwilligers, meubilair,
etc.). Het lukt de stichting Anjerpunt Hoonhorst nog
niet om zodanige inkomsten te genereren, dat we zelf
de huisvestingskosten kunnen opbrengen. De Stichting
Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen betaalt
onze huisvestingskosten, in ieder geval tot 1 januari
2023. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers, onze noabers, gedaan (inclusief het uit
vrijwilligers bestaande bestuur).
Het jaar 2021 werd evenals 2020 gekenmerkt door de coronapandemie en alle maatregelen om
besmettingen te voorkomen. Wanneer mogelijk was het Anjerpunt geopend, voor het halen en
brengen van boeken. Door de maatregelen was het niet mogelijk om de plek in het dorp te zijn
waar je elkaar kunt ontmoeten, waar verbindingen en samenwerking vanzelf tot stand komen.
Door de maatregelen die voor de horeca golden, was het nodig om een (fysieke) scheiding aan te
brengen tussen de zalen van CRZ Kappers en het Anjerpunt. Van de synergie waar normaal sprake
van is, kon hierdoor geen sprake zijn.
Per 1 januari 2022 zijn Karin en Jean Huitink met hun bedrijf CRZ Kappers gestopt. Duurzaam
Hoonhorst, Plaatselijk Belang en een aantal dorpsgenoten hebben zich vervolgens ingespannen om
deze voor Hoonhorst zo belangrijke locatie te behouden. Resultaat was de oprichting van de
Dorpscoöperatie “Hart van Hoonhorst”. De coöperatie maakt zich sterk om ook de
maatschappelijke functie die Kappers voor het dorp heeft te behouden. Verdere invulling volgt in
2022, waarmee 2022 ook voor Anjerpunt Hoonhorst een bijzonder jaar gaat worden, dat wij met
vertrouwen tegemoet zien.

Activiteiten Anjerpunt Hoonhorst in 2021
Anjerpunt Hoonhorst organiseert en faciliteert, in samenwerking met andere partijen, regelmatig
terugkerende activiteiten voor inwoners van Hoonhorst. De noaberbieb heeft hiervoor een
belangrijke functie: iedereen kan hier binnenlopen, plaats nemen aan de leestafel en mensen
ontmoeten. Hierdoor ontstaan vaak mooie initiatieven.
Daarnaast zijn er activiteiten, die er op gericht zijn extra reuring in het dorp te krijgen en toeristen
te trekken. De verkoop van streekproducten voor het verkrijgen van inkomsten is daar een
onderdeel van.
In 2021 waren wij door de coronamaatregelen gedwongen onze openingstijden flink te beperken:
 vanwege de lockdown gesloten tot 19 januari, alleen beperkt open voor halen en brengen van
boeken;
 vanaf 20 januari tot 21 mei: alleen geopend op maandag en woensdag van 14.00 tot 16.00 u,
daarna ook geopend op vrijdag van 14.00 tot 16.00 u;
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vanaf 15 juli tot eind 2021: open van maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 16.30 u.

De beperkte openingstijden hadden direct gevolgen voor het aantal bezoekers, voor de verkoop
van streekproducten en voor het aantal activiteiten.
In 2021 was in 100 % van de openingsuren een noaber aanwezig in het Anjerpunt om de bezoekers
op te vangen, wegwijs te maken en ervoor te zorgen dat iedereen de coronamaatregelen in acht
nam.
Een opsomming van onze activiteiten in 2021:
De noaberbibliotheek
Tijdens de openingstijden waren de boeken van de noaberbieb en de boeken die door leden
van de bibliotheek gereserveerd waren steeds verkrijgbaar. Vanaf januari beschikte het
Anjerpunt ook over een aantal spellen en puzzels voor de uitleen. Daar werd goed gebruik van
gemaakt! De bezoekers van het Anjerpunt kwamen met name voor de boeken, puzzels en
spelen. Verblijven was lange tijd niet mogelijk. De dorpsgemeenschap van Hoonhorst voorziet
de noaberbibliotheek regelmatig van nieuwe of nog nauwelijks gebruikte boeken.
Bibliotheekactiviteiten
Wanneer mogelijk neemt het Anjerpunt deel aan activiteiten van de openbare bibliotheek
Dalfsen/Nieuwleusen of organiseren onze noabers activiteiten die daarmee te maken hebben.
In 2021 waren dit de volgende activiteiten:
o Infopunt
Op de dinsdagochtenden in de oneven weken was er, wanneer
dit qua coronamaatregelen mogelijk was, iemand aanwezig van
het Infopunt tussen 11 en 12 uur voor het beantwoorden van
vragen over wonen, werk, welzijn, zorg, maar ook bijvoorbeeld
alles wat er te doen is in de gemeente Dalfsen.
o Digitaal vragenuurtje
Tegelijk met het infopunt was er iemand aanwezig voor het digitale vragenuurtje.
Nadat regelmatig bekendheid was gegeven aan het infopunt en het digitale vragenuurtje
via het Dorpsblad én door mond-op-mond reclame, hebben de Hoonhorsters hun weg
hiernaar toe gevonden.
o Voorleesochtend
Eén of meerder noabers lezen voor op één ochtend per maand voor baby’s, dreumesen en
peuters. Dit wordt afgestemd met de organisaties voor kinderopvang in Hoonhorst. In 2021
heeft dit alleen in de maanden november en december plaats kunnen vinden.
o Vakantielezen
In het Anjerpunt was materiaal aanwezig voor de groepen 3 en 4 om het lezen in de
vakantie te stimuleren.
o Activiteit voor kinderen van de basisschool over de Gorgels
De activiteit van de openbare bibliotheek voor basisschoolkinderen op 4 november over de
Gorgels was een groot succes! Een groot aantal kinderen deed mee met deze activiteit.
o Kinderboekenweek 2021
De kinderboekenweek had als thema “Worden wat je wil”. De Stichting Kulturhus
Hoonhorst heeft geregeld dat op 14 oktober de schrijfster Jowi Schmitz in het
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Anjerpunt/zaal Kappers een presentatie hield voor de groepen 7 en 8 van de twee
basisscholen over haar boek Beste Broers.
Haak- en breicafé
In de zomermaanden kon op de woensdagmiddagen het haak- en breicafé weer worden
opgestart. Tussen 14.00 – 16.00 u worden er leuke dingen gemaakt en inspireren de haaksters
en breisters elkaar. In 2021 heeft dit een aantal keren plaats kunnen vinden in de zaal van CRZ
Kappers waarbij de coronamaatregelen in acht werden genomen.
Spellenavond
De spellenavonden worden georganiseerd door noabers van het Anjerpunt. Het assortiment is
groot en wisselend. Lindenburg uit Dalfsen stelt hier spellen voor beschikbaar en het Anjerpunt
heeft zelf ook een assortiment. De spellenavonden zijn in het najaar weer opgestart tot half
december. Uitgeweken werd naar de Potstal omdat CRZ Kappers niet geopend was op de
speelavonden.
Expositie “Kunst uit het Vechtdal”
Elke twee maanden een wisselende expositie in het
Anjerpunt/zaal Kappers getiteld “Kunst uit het
Vechtdal”: het betreft een expositie van een
kunstenaar uit het Vechtdal of van kunst over het
Vechtdal. In 2021 hebben deze exposities niet plaats
kunnen vinden door de coronamaatregelen en de
gevolgen hiervan voor CRZ Kappers.
Noabertoafl’n
Het noabertoafl’n op de eerste zaterdag na het ingaan van de wintertijd heeft door corona niet
plaatsgevonden. Wat is noabertoafl’n? In tweetallen gaan mensen bij elkaar eten. Elk koppel
krijgt de opdracht één gerecht (voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht) te maken en krijgt
één of twee koppels te eten. De andere gerechten eet je bij telkens andere koppels thuis. Het is
niet de bedoeling dat ieder culinaire hoogstandjes gaat verrichten, het gaat puur om de
gezelligheid en om elkaar beter te leren kennen. Na afloop is er een gezamenlijke afsluiting bij
CRZ Kappers.
Kunst om Dalfsen
Normaal vindt dit plaats in het eerste weekend van mei, maar dit werd uitgesteld tot het
najaar. Dat is gelukkig in 2021 wel doorgegaan op 18 en 19 september. In het Anjerpunt
werden producten tentoongesteld en verkocht van atelier
Aventurijn uit Raalte. Atelier Aventurijn is een kleinschalige
creatieve werkplek voor mensen met een beperking.
Buitenschaakspel
In 2020 hebben we van de provincie Overijssel een
bijdrage gekregen vanuit de regeling Vitale en gezonde
samenleving voor de aanschaf van een buitenschaakspel.
Dit spel hebben we in 2021 aangeschaft en is beschikbaar
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voor verhuur.
Markten en beurzen
Door de coronamaatregelen zijn er geen markten en beurzen geweest in 2021.
De Dorpsagenda
Via het dorpsblad zijn stichtingen en verenigingen weer attent gemaakt op de Dorpsagenda.
Hiervoor is het e-mailadres agenda@anjerpunthoonhorst.nl beschikbaar. De Dorpsagenda is te
vinden op www.hoonhorst.nl, in het Dorpsblad en op het scherm in het Anjerpunt en wordt
bijgehouden door noabers van het Anjerpunt.
Streekproducten, kaartmateriaal en Tezz en de Tijdgeest
De recreatief/toeristische activiteiten waarmee het Anjerpunt inkomsten genereert bestaan uit
de verkoop van streekproducten, fiets- en wandelkaarten, boeken en uit de verhuur van het
interactieve spel Tezz en de Tijdgeest. De streekproducten die het Anjerpunt verkoopt, zijn niet
zo maar streekproducten. Alle producten hebben hun eigen verhaal dat te maken heeft met
Hoonhorst of met het Vechtdal.
In 2021 hebben we tijdens de lockdown en de periodes met beperkte openingstijden allereerst
gestreefd naar lege schappen: vooral de producten met een houdbaarheidsdatum moesten zo
snel mogelijk aan de man worden gebracht. Dat is voor een groot deel gelukt.
Het Hoonhorster bier 1770, gemaakt ter gelegenheid van het 250 jarig bestaan van Hoonhorst
is nu zelfs helemaal uitverkocht.
Vanaf 15 juli zijn we de schappen weer gaan vullen
met de bekende producten Hoonhorster broodje,
Hoonhorster klapmutsje (vlierbloesemlikeur),
bieren van de Vechtdalbrouwerij (“met zorg
gebrouwen”), meel van de molen Fakkert, het
klakkelaartje én eieren van Decohof.
Het boek “Assepoester”, waar Hoonhorster Ingrid
ten Koppel aan heeft meegewerkt, kwam ook op de schappen te staan.
Nieuw is dat er voortaan ook per pin betaald kan worden.
Het spel Tezz en de Tijdgeest had te maken met problemen rond de updates van Apple op de
iPad, waarmee software ongevraagd wordt gewijzigd. Op één iPad is het spel behouden
gebleven, maar op de andere iPads bleek het spel niet meer te kunnen werken. Onderzocht
wordt in hoeverre het spel geheel of gedeeltelijk behouden kan blijven.
Enkele noabers hebben weer haak- en breiproducten gemaakt (knuffels e.d.), die via het
Anjerpunt verkocht worden. De netto opbrengst is voor het Anjerpunt.
Activiteiten voor noabers
Enkele malen per jaar organiseert het Anjerpunt een bijeenkomst voor de noabers. De stand
van zaken rond het Anjerpunt staat op de agenda en daarnaast een thema, dat te maken heeft
met het Anjerpunt. In 2021 zijn we twee keer bij elkaar geweest. Meer was niet mogelijk, maar
deze bijeenkomsten waren heel zinvol. Verder zijn de noabers per mail op de hoogte gehouden
van het laatste nieuws over het Anjerpunt, de coronamaatregelen, e.d. Daarnaast heeft
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iedereen een attentie en kadobonnen gekregen van de openbare bibliotheek en van het
Anjerpunt.
Toerisme en recreatie
In 2021 is in opdracht van Marketing Oost onderzoek gedaan naar het gastheerschap in het
Vechtdal, “een gastvrij en inspirerend onthaal in het Vechtdal”. Daarbij is ook ons Anjerpunt
bezocht. Eén van de conclusies: de Anjerpunten passen bij een gastvrij en inspirerend onthaal;
ingezet wordt op een duidelijke positionering en verdere uitwerking van de Anjerpunten.
Vanuit Marketing Oost wordt dit (in samenwerking met partners als het Ondernemershuis en
overheden) ondersteund. Voor Hoonhorst betekent dit, naast een investering in uren, ook een
basis voor verdere (door)ontwikkeling van de “toeristische” tak van Anjerpunt Hoonhorst.
Corona heeft het toeristisch bezoek aan het Anjerpunt negatief beïnvloed door de beperkende
maatregelen, de verminderde opening van het horecagedeelte in het pand en de verminderde
mogelijkheden om de vrije tijd te besteden in de omgeving.
Samenwerking Anjerpunten
In 2021 waren de Anjerpunten vooral bezig met de eigen voorzieningen, daar door de
maatregelen ook zij gedeeltelijk moesten sluiten. Maar in de loop van 2021 is gewerkt aan
ideeën rond het verbinden van de Anjerpunten, aangedragen door enkele noabers van
Anjerpunt Hoonhorst op grond van hun onderzoek naar de relatie tussen en het functioneren
van de Anjerpunten. In het najaar is het initiatief genomen een Ontdekkingsreis door het
Vechtdal te ontwerpen gericht op gezinnen met kinderen. Aan de hand van opdrachten maken
zij een reis door het Vechtdal langs de Anjerpunten en maken kennis met een aantal bijzondere
punten in het Vechtdal. Dit spel zal begin 2022 worden gelanceerd.
Subsidiebronnen/financiële ondersteuning
In 2021 heeft Anjerpunt Hoonhorst gebruik gemaakt van de Rabo Clubkascampagne en een
mooi bedrag ontvangen. Daarnaast hebben we meegedaan aan NL Doet. We hebben
opgeruimd en een bergplaats gemaakt voor het buitenschaakspel.
Het Anjerpunt heeft een aanvraag ingediend bij het Coronanoodfonds van de gemeente
Dalfsen. De aangevraagde bijdrage is gehonoreerd, waardoor het verlies in 2021 gelukkig
beperkt kon blijven.
Ook hebben dorpsgenoten ons gesteund bij de Jumbo Clubkascampagne. Ook deze actie heeft
een leuk bedrag opgebracht.
Algemeen Nut Beogende Instelling
Het Anjerpunt “draait” op de noabers, onze vrijwilligers. Ook mensen met een uitkering of
anderszins werkzoekend zijn welkom als noaber. Als deze mensen vrijwilligerswerk willen doen,
mag dit van de uitkerende instantie alleen bij een Algemeen Nut Beogende Instelling, dus ook
bij het Anjerpunt. De stichting is een ANBI sinds 1 januari 2019.
Publiciteit en Communicatie
 Het Anjerpunt heeft samen met de andere Anjerpunten een folder, waarin staat wat er in de
Anjerpunten te doen is met informatie over de verschillende thema’s.
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Het Anjerpunt heeft verschillende ansichtkaarten die gratis verstrekt worden. Onderwerpen: de
Anjerpunten, Anjerpunt Hoonhorst, de noaberbieb, het Hoonhorster broodje en het
Klapmutsje.
In 2021 stonden de Anjerpunten vermeld in het Vechtdal Magazine en in de Duitse versie
daarvan, een uitgave van Marketing Oost.
In het Anjerpunt staat een multitouchtafel, waarop o.a. informatie is te vinden over de historie
van Hoonhorst, over duurzaam leven en noaberschap en andere wetenswaardigheden over de
omgeving. Tot de zomer kon de multitouchtafel niet functioneren door de coronamaatregelen,
maar in de zomermaanden is deze weer in gebruik genomen.

Tenslotte
Al was ook 2021 een bijzonder jaar, iedereen heeft ervan gemaakt wat er van te maken viel. We zijn
open geweest wanneer het kon.
Het aantal bezoekers is door de coronamaatregelen
zowel in 2020 als in 2021 ongeveer gehalveerd (1.034
in 2021) tegenover ca. 2100 bezoekers in voorgaande
jaren). We zijn veel minder open geweest, zelfs
enkele weken gesloten door de lockdown, verblijf
was niet mogelijk en we waren fysiek afgescheiden
van het horecadeel van CRZ Kappers. Het merendeel
(81%) van de bezoekers kwam voor de noaberbieb en
het servicepunt van de openbare bibliotheek, daar we
meestal ook alleen daarvoor open mochten.
In de begroting voor 2021 waren we ervan uitgegaan dat we een klein positief saldo konden
genereren. Ondanks dat we geen investeringen hebben gedaan en zo minimaal mogelijk hebben
ingekocht, hebben we het in 2021 financieel maar net kunnen redden door de bijdrage vanuit het
Coronanoodfonds van de gemeente Dalfsen.
Per 1 september 2021 bestonden wij officieel vijf jaren. Het Anjerpunt is springlevend, mede dank
zij onze vrijwilligers, de noabers. Zonder hen kan het Anjerpunt niet bestaan. Alle noabers en
andere vrijwilligers: hartelijk dank voor jullie geweldige inzet! We hopen dat we nog lange tijd
samen met onze noabers van betekenis kunnen zijn voor Hoonhorst.
Verder willen wij onze partners bedanken, speciaal de Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen
en Café Restaurant Zalen Kappers. Ook Plaatselijk Belang Hoonhorst, Duurzaam Hoonhorst,
Stichting Kulturhus Hoonhorst, Vechtdal Marketing, de Anjerpunten in Vilsteren, Beerze,
Hardenberg en Gramsbergen, de gemeente Dalfsen, provincie Overijssel, Rabobank Vaart en
Vechtstreek, Jumbo Kamphuis en verder iedereen die op welke manier dan ook een steentje heeft
bijgedragen: hartelijk dank voor jullie bijdragen, inspiratie en samenwerking!
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