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Jaarverslag 2019
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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Anjerpunt Hoonhorst wil als onderdeel van het Kulturhus van Hoonhorst 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 biedt tezamen met CRZ Kappers 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.



Anjerpunt Hoonhorst wil 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.



Anjerpunt Hoonhorst wil samen met de openbare bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen de leden
uit Hoonhorst 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.



Naast algemene informatie over Hoonhorst verstrekt het Anjerpunt informatie over het
Vechtdal. 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.



Anjerpunt Hoonhorst probeert inkomsten te genereren, om op die manier ook op de lange
termijn deze openbare voorziening voor Hoonhorst te kunnen behouden en minder afhankelijk
te worden van overheidsubsidies. Ten tijde van de oprichting van het Anjerpunt had de
openbare bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen te maken met flinke bezuinigingen. Daardoor was
het financieel moeilijk om in Hoonhorst een vestiging in stand te houden. Door Anjerpunt te
worden konden de investeringen in 2016 voor inrichting en voor de nieuwe huisvesting van de

bibliotheek in Hoonhorst voor een belangrijk deel worden betaald met provinciale subsidies
(PMPC en Ruimte voor de Vecht). En met recreatief/toeristische activiteiten is het Anjerpunt in
staat inkomsten te genereren voor de exploitatie van deze voorziening.
De stichting Anjerpunt Hoonhorst heeft geen winstoogmerk. De activiteiten die inkomsten
genereren zijn er puur op gericht om bovenstaande doelen 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, kosten
vrijwilligers, meubilair, etc.).
Het lukt de stichting Anjerpunt helaas niet om zodanige inkomsten te genereren dat ook de
huisvestingskosten kunnen worden opgebracht. De verwachting is dat dit de komende jaren ook
niet zal lukken. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers (inclusief het uit vrijwilligers
bestaande bestuur) gedaan. Ondanks dat ieder zich met hart en ziel inzet voor het Anjerpunt, blijkt
dat we met de beschikbare tijd en mensen niet kunnen doen wat wij zouden willen. Naast alle
activiteiten die het Anjerpunt doet is er nauwelijks tijd en mist soms ook de expertise voor
bijvoorbeeld het maken van arrangementen met een verdienmodel of het in de markt zetten van
de streekproducten en de game.
Gelukkig worden de huisvestingskosten voorlopig betaald door de Stichting Openbare Bibliotheek
Dalfsen/Nieuwleusen.
Ook 2019 was weer een mooi jaar voor Anjerpunt Hoonhorst met veel activiteiten voor alle
leeftijden. De noaberbieb met haar leestafel, met haar noabers die mensen gastvrij welkom heten
en van de gewenste informatie voorzien: het Anjerpunt is duidelijk een plek geworden waar
iedereen welkom is, waar je dorpsgenoten kunt ontmoeten en waar nieuwe initiatieven tot stand
komen.
In het volgende hoofdstuk vindt u een overzicht van de activiteiten die wij in 2019 hebben
ondernomen.

Activiteiten Anjerpunt Hoonhorst in 2019
Regelmatig terugkerende activiteiten in en door Anjerpunt Hoonhorst/zaal Kappers
 Voorleesochtend
Voorlezen voor baby’s, dreumesen en peuters op één vrijdagochtend per
maand.
In 2019 heeft dit 9 keer plaatsgevonden, in totaal hebben 110 kinderen
deelgenomen (2018: 7x en 98 kinderen). Noabers organiseren deze
activiteit en lezen voor, de openbare bibliotheek levert materiaal hiervoor
aan.
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Haak- en breicafé
Op de woensdagmiddagen in de maanden oktober t/m april is er een
haak- en breicafé. Tussen 14.00 – 16.00 u worden er leuke dingen
gemaakt en inspireren de haaksters en breisters elkaar. Je kunt voor je
zelf handwerken, maar ook voor een goed doel, de Stichting Still. Het
garen hiervoor wordt beschikbaar gesteld door CRZ Kappers. Als je haakt voor de Stichting Still

dan maak je mutsjes, dekentjes, omslagdoekjes en kleertjes voor stil geboren kindjes die tijdens
de zwangerschap of door vroeggeboorte overlijden, zie www.stichtingstill.nl. In 2019 was er 26
keer een haak- en breicafé met in totaal 110 deelnemers, gemiddeld 4 tot 5 deelnemers per
keer (2018: 17 keer, 84 deelnemers, gem. 5).
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Expositie “Kunst uit het Vechtdal”
Elke twee maanden is er 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 2019 exposeerden:
Jan/febr: Wim Schrijver (Hoonhorst)
Mrt/april: Dirk Jan Ekkel
Mei/juni: Tonny Verhoeven/Herma Borsboom
Juli/aug: Fenneke Goutbeek
Sept/okt: Doede de Jong
Nov/dec: Ineke Flierhuis



De noaberbibliotheek
De noaberbibliotheek wordt regelmatig voorzien van nieuwe of nog nauwelijks gebruikte
boeken door de dorpsgemeenschap. De noaberbieb is dagelijks geopend, tijdens de
openingsuren van CRZ Kappers. Gedurende ca. 55 % van de openingsuren (in de zomer 45 u
p/week, in de winter 39 u/wk) was er een noaber aanwezig die de bezoekers wegwijs kan
maken. Op die dagdelen registreren de noabers het aantal bezoekers. In 2019 telden zij ca.
2100 bezoekers, waarvan ruim de helft voor de noaberbieb en multitouch. Ook als er geen
noabers aanwezig zijn weten inwoners van Hoonhorst de bieb ook heel goed te vinden. Deze
bezoekers zijn niet meegerekend, evenals de bezoekers die door CRZ Kappers zijn ontvangen en
desgewenst door hen van informatie zijn voorzien tijdens de openingsuren dat er geen noaber
aanwezig is.



De Dorpsagenda
Ook in 2019 zijn alle stichtingen en verenigingen in Hoonhorst aangeschreven met de vraag om
hun activiteiten en evenementen te melden voor 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. Daarnaast hebben verenigingen en stichtingen de
mogelijkheid om een affiche op te hangen in de hal bij het Anjerpunt. Zo is iedereen op de
hoogte van wat er georganiseerd wordt én het voorkomt zoveel mogelijk dat activiteiten, die
een beroep doen op hetzelfde publiek, op dezelfde dag worden georganiseerd. Steeds meer
stichtingen en verenigingen maken gebruik van deze mogelijkheden.



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.
De streekproducten die het Anjerpunt in 2019 heeft verkocht: Hoonhorster broodje,
Hoonhorster klapmutsje (vlierbloesemlikeur), bieren van de Vechtdalbrouwerij (met zorg
gebrouwen), meel van de molen Fakkert, producten van de Varsenerhof (vruchtenbeleg,
siropen).
In 2019 is een nieuw product toegevoegd aan het assortiment: de truffel
Vecht K-Anjer. Deze unieke chocoladetruffel is door Deltionstudenten van
de opleidingen Bakkerij & Patisserie ontwikkeld voor de Stichting
Anjerpunt Hoonhorst. Dit was voor hen een leerzaam project waarbij zij
het Hoonhorster Klapmutsje, een vlierbloesemlikeur dat het Anjerpunt
verkoopt, verwerkt hebben in een chocoladetruffel.
Het boek Vechtverhalen/Vechtegeschichte is alleen bij de Anjerpunten te
koop. Het bevat een twintigtal verhalen over het Vechtdal, geschreven
door mensen uit het Vechtdal, zowel aan de Nederlandse als aan de
Duitse zijde. De verhalen staan zowel in het Nederlands als in het Duits
geschreven.
Ook het spel Tezz en de Tijdgeest gaat om verhalen, over Hoonhorst in
het verleden, heden en toekomst en over duurzaamheid en noaberschap.
Tijdens een wandeling rond Hoonhorst leer je Hoonhorst hierdoor
spelenderwijs kennen. Het in de markt zetten van de game Tezz en de
Tijdgeest is voor het Anjerpunt niet gemakkelijk. Via de Anjerpuntensite
en Vechtdal Marketing is er bekendheid aan gegeven, maar dat is niet
genoeg. Daarom is in 2019 gebruik gemaakt van Social Deal via de verkoop van vouchers. Er zijn
70 vouchers verkocht, de game is hiermee ca. 25 keer verhuurd. De opbrengst is niet groot,
maar het helpt wel voor meer bekendheid. Naast deze verhuur is de game nog 9 maal
verhuurd.
In 2019 zijn enkele noabers aan het haken en breien geslagen thuis en in de uren dat er geen
gasten in het Anjerpunt zijn of andere werkzaamheden te doen zijn. Zij maken knuffels e.d., die
via het Anjerpunt verkocht worden. De netto opbrengst is voor het Anjerpunt.
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Markten en beurzen
Ook in 1990 was het Anjerpunt weer
vertegenwoordigd op de plaatselijke markten om
bekendheid te geven aan haar activiteiten. We
stonden op de braderie bij het Sproeifeest op 29 mei
en waren op de Kerstmarkt vertegenwoordigd.
Bijzonder was in dit jaar onze deelname aan de
Damitobeurs in de Trefkoele+. Samen met zes
ondernemers uit Hoonhorst stonden wij op het Van
Harteplein. Zij betaalden de kosten van onze stand en wij hebben een presentatie en een
prijsvraag voor hen verzorgd. Dit was een mooie vorm van samenwerking, volgens iedereen
voor herhaling vatbaar.
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Noabertoafl’n
Inmiddels al bijna traditie: op de eerste zaterdag na het ingaan van de wintertijd gaat een
aantal mensen noabertoafl’n. In tweetallen gaan mensen bij elkaar eten. Elk koppel krijgt de
opdracht om 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.
In 2019 deden negen koppels mee en voor hen smaakte dat zeker naar meer.



Kunst om Dalfsen
In het eerste weekend van mei waren CRZ Kappers en het Anjerpunt een kunstpunt van Kunst
om Dalfsen. In de zaal was werk te zien van de schildergroep Bellingeweer, in de ruimte van het
Anjerpunt van Atelier Aventurijn, een kleinschalige creatief werkatelier voor mensen met een
verstandelijke beperking uit Raalte. Mede dank zij het mooie weer, hoefden wij niet te klagen
over het aantal bezoekers!



Samenwerking Anjerpunten
De Anjerpunten uit het Vechtdal overleggen in het winterseizoen een aantal malen over
gezamenlijke producten en activiteiten. Een gezamenlijke advertentie in het Vechtdalmagazine
van 2019 was daarvan in ieder geval het resultaat. In 2019 is de samenwerking opnieuw tegen
het licht gehouden. Twee noabers van Anjerpunt Hoonhorst hebben alle Anjerpunten bezocht,
gesprekken gevoerd en daarvan verslag gedaan. In het najaar van 2019 zijn de Anjerpunten met
de resultaten daarvan aan de slag gegaan met als doel voor het toeristenseizoen in 2020 een
aantal nieuwe gezamenlijke producten te hebben.



Subsidiebronnen/financiële ondersteuning
In 2019 heeft Anjerpunt Hoonhorst gebruik gemaakt van de
Rabo Clubkascampagne en een mooi bedrag van 390 euro
ontvangen. Daarnaast heeft de Stichting Kulturhus dit jaar voor
het laatst een financiële bijdrage aan het Anjerpunt kunnen
verlenen voor haar activiteiten voor het Kulturhus. Daarnaast
zijn er diverse giften aan het Anjerpunt Hoonhorst verstrekt bij
de verkoop van producten en voor verleende diensten.



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 2019 zijn er vijf
noaberavonden geweest en een nieuwjaarsbijeenkomst waarin we de plannen voor het
komende jaar hebben besproken. Enkele noabers hebben deelgenomen aan een excursie in
het Junner Koeland. Daarnaast organiseerde Saam Welzijn weer de Vrijwilligersdankjewelavond
van gemeente Dalfsen, ook voor de noabers, hebben noabers deelgenomen aan activiteiten
van het Vrijwilligerspunt en zijn de noabers uitgenodigd voor de vrijwilligerskerstmarkt van de
Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen. Hier is dankbaar gebruik van gemaakt, door
ondermeer gezamenlijk boeken aan te schaffen, die na lezing door de noabers in het Anjerpunt
komen te staan voor iedereen.

Overige activiteiten
 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. Dat is de
reden dat de Stichting hiervoor een aanvraag ingediend heeft bij de Belastingdienst. En die
aanvraag is gehonoreerd! De stichting heeft deze status verkregen, met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2019.
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Workshop voor kinderen
Op 20 februari 2019 heeft de openbare bibliotheek
Dalfsen/Nieuwleusen een workshop programmeren met
Micro:bit voor kinderen georganiseerd. Een vijftal kinderen
was de hele middag geconcentreerd en enthousiast aan het
programmeren onder leiding van een medewerkster van de
openbare bibliotheek.



Optreden Mpingo YaKwanza
Op woensdagochtend 17 april verzorgde het klarinetchoir
Mpingo YaKwanza een optreden in het Anjerpunt. In de pauze
kwamen de kinderen van groep 5 en 6 van de naastgelegen
basisschool St. Cyriacus aangeschoven. Het goed opgekomen
publiek kreeg samen met de kinderen een geanimeerde instructie van de dirigent over de
werking van de klarinet. Daarnaast konden zij kennismaken met de verschillende klarinetten
die er bestaan, zoals een es-klarinet, de gangbare bes-klarinet, maar ook de basklarinet, contraaltklarinet en contrabasklarinet. De kinderen hadden daarbij zelf ook nog een leuke muzikale
inbreng.



Kunstlezingenserie
Zowel in 2017 als in 2018 heeft het Anjerpunt kunstlezingen georganiseerd. In 2019 hebben we
daar een vervolg op gegeven, dit jaar door het organiseren van een kunstlezingenserie over
kunst en fotografie. In deze lezingenserie, getiteld “de kunst van het kijken” ging het vooral
over het kijken naar schilderkunst en naar foto’s en over de wisselwerking tussen schilderkunst
en fotografie. De lezingenserie is gegeven door Angel Pinxten uit Deventer, docent fotografie-,
kunstgeschiedenis en fotograaf. Voor de fotografen onder de deelnemers waren er opdrachten,
waarvan de resultaten besproken werden. Deze lezingen, in de maanden oktober, november en
nog een laatste lezing in januari 2020, zijn bezocht door 24 deelnemers.



Vechtdaldag 2019
Jaarlijks organiseren de partners van Ruimte voor de Vecht een Vechtdaldag voor inwoners,
ondernemers en andere betrokkenen bij de rivier de Vecht. In 2019 vond deze dag plaats in de
gemeente Dalfsen op 27 september. Tijdens deze Vechtdaldag is ‘Het verhaal van Dalfsen’
verteld. Een bezoek aan het Anjerpunt was één van de onderdelen van het middagprogramma.
Na een presentatie in het Anjerpunt over duurzaam leven en noaberschap zijn we met de
deelnemers per e-trikke naar een ondernemer in Hoonhorst gegaan, waar zij een rondleiding

over het bedrijf hebben gehad. Dit bedrijf was een mooi voorbeeld van duurzaam ondernemen
en innovatie.


Kinderboekenweek
Op 11 oktober kwam schrijfster Janny van der Molen in het Anjerpunt/zaal Kappers vertellen
over haar werk voor de groepen 5 t/m 8 van de Hoonhorster basisscholen St. Cyriacus en de
Christelijke Daltonschool Baron A. van Dedem. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de
Stichting Kulturhus Hoonhorst.

Publiciteit en Communicatie
 Anjerpunt Hoonhorst verzorgt de persberichten rond exposities en activiteiten in het
Anjerpunt. Daarnaast staan de activiteiten van het Anjerpunt (en van de openbare bibliotheek
Dalfsen/Nieuwleusen) regelmatig in het Dorpsblad van Hoonhorst.
 In 2019 heeft het Deltion College de publiciteit verzorgd rond de lancering van het Hoonhorster
truffeltje.
 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.
 Het Anjerpunt heeft verschillende ansichtkaarten die gratis verstrekt worden. Onderwerpen: de
Anjerpunten, Anjerpunt Hoonhorst, de noaberbieb, de interactieve game Tezz en de Tijdgeest,
het Hoonhorster broodje, het Klapmutsje en in 2019 een overzicht van de exposities.
 Ook in 2019 stonden de Anjerpunten weer 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.

Tenslotte
Al met al maakt dit dat we ook in 2019 tevreden terug kunnen kijken op een jaar vol activiteiten,
met een aantal enthousiaste vrijwilligers, onze noabers! Zonder de enorme inzet van deze
vrijwilligers, onze noabers, kan het Anjerpunt niet bestaan, laat staan activiteiten ontplooien. Eind
2018 waren 19 vrijwilligers/noabers actief met daarnaast 3 vrijwilligers in het bestuur (eind 2017 17
vrijwilligers en 3 bestuursleden). In 2019 hebben we van drie noabers afscheid moeten nemen
(verhuizing en andere activiteiten), maar konden we ook een nieuwe noaber begroeten! Voor
incidentele activiteiten kunnen we gelukkig ook een beroep doen op extra vrijwilligers. Alle noabers
en andere vrijwilligers: hartelijk dank voor jullie geweldige inzet!
Verder willen wij onze partners bedanken, speciaal de Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen,
Café Restaurant Zalen Kappers en Recreatieonderneming Boerhoes voor hun belangrijke bijdragen
in het afgelopen jaar. Vooral de gastvrijheid van Café Restaurant Zalen Kappers maakt dat we veel
activiteiten kunnen ontplooien en onze noabers zich er “thuis” kunnen voelen. Hier zijn we heel blij
mee. Ook Plaatselijk Belang Hoonhorst, Duurzaam Hoonhorst, Stichting Kulturhus Hoonhorst,
Vechtdal Marketing, de Anjerpunten in Vilsteren, Beerze, Hardenberg en Gramsbergen, Auto- en
schadeherstelbedrijf B. van der Vegt, Van Lenthe Dalfsen, Hoveniersbedrijf Reusken, Bergman
installatiewerken, Bouwtektuur, Dierenbegraafplaats Vennenberg, Rabobank Vaart en Vechtstreek
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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