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Jaarverslag 2020 

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: 

 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 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.  

 

 inkomsten genereren met als doel deze openbare voorziening ook op de lange termijn voor 

Hoonhorst te kunnen behouden en minder afhankelijk te worden van overheidssubsidies.  

 

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 
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boeken, abonnementen, verzekeringen, telefoon, PR, administratiekosten, kosten vrijwilligers, 

meubilair, etc.).  

Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers, onze noabers, gedaan (inclusief het uit vrijwilligers 

bestaande bestuur). 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. En 2020 was daarvoor 

helemaal een moeilijk jaar. Het lukt de stichting Anjerpunt helaas niet om zodanige inkomsten te 

genereren dat we zelf de huisvestingskosten kunnen opbrengen. Gelukkig betaalt de Stichting 

Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen de huisvestingskosten, in ieder geval tot 1 januari 

2023. 

 

Het jaar 2020 was een vreemd jaar door de komst van de coronapandemie, waardoor alle 

activiteiten van het Anjerpunt plotseling tot stilstand kwamen. Door de coronamaatregelen was het 

niet meer om mogelijk om de plek in het dorp te zijn waar je elkaar kunt ontmoeten, waar 

verbindingen en samenwerking vanzelf tot stand komt. Ook van de synergie door de samenwerking 

met CRZ Kappers was geen sprake meer omdat we noodgedwongen een (fysieke) scheiding 

moesten aanbrengen tussen de zalen van CRZ Kappers en het Anjerpunt, omdat voor de horeca 

andere maatregelen golden.  

In het volgende hoofdstuk vindt u een overzicht van de activiteiten die wij in 2020 ondanks alles 

toch hebben ondernomen. 

 

 

Activiteiten Anjerpunt Hoonhorst in 2020 

 

Regelmatig terugkerende activiteiten in en door Anjerpunt Hoonhorst/zaal Kappers 

 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 2020 was er tot 15 maart wekelijks een haak- en breicafé, daarna nog in de zomer enkele 

keren in de zaal van CRZ Kappers waarbij de coronamaatregelen in acht werden genomen. 

 

 Spellenavond 

In 2020 is op de donderdagavond gestart met een spellenavond, 

georganiseerd door een noaber. Het assortiment is groot en wisselend. 

Lindenburg uit Dalfsen stelt hier spellen voor beschikbaar en er zijn 

eigen spellen. Het Anjerpunt heeft zelf ook een klein assortiment. 

De spellenavonden zijn goed bezocht, gemiddeld acht mensen. Door de 

coronamaatregelen is dit na half maart tijdelijk gestopt. 

 

 

http://www.stichtingstill.nl/
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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 2020 heeft de expositie tweemaal plaats kunnen vinden: 

Jan/febr:  Fenny Kleefman uit Hardenberg 

Mrt/april:  Schildergroep Bellingeweer uit Dalfsen 

 

Eind 2019 begin 2020 is een oproep gedaan aan inwoners van Hoonhorst voor het exposeren 

van schilderijen met afbeeldingen van Hoonhorst en omgeving. De bedoeling was om in de 

maande mei t/m augustus deze schilderijen te exposeren in het kader van 250 jaar Hoonhorst. 

Helaas is dit door de coronapandemie niet gelukt. De expositie van de Schildergroep 

Bellingeweer is nog even blijven hangen. Daarna zijn de exposities stopgezet tot na corona. 

 

 De noaberbibliotheek 

De dorpsgemeenschap van Hoonhorst voorziet de 

noaberbibliotheek regelmatig van nieuwe of nog 

nauwelijks gebruikte boeken. De noaberbieb is normaal 

dagelijks geopend, tijdens de openingsuren van CRZ 

Kappers. Na half maart zijn de openingstijden ingeperkt. 

’s Middags zijn we zoveel mogelijk open gebleven. Maar 

buiten de openingstijden van het Anjerpunt, ongeacht de 

openingstijden van CRZ Kappers zijn we niet meer 

onbemensd open geweest. Dat betekent dat gedurende ca. 100 % 

van de openingsuren er een noaber aanwezig was om de 

bezoekers (maximaal twee tegelijk) op te vangen, wegwijs te 

maken en ervoor te zorgen dat iedereen de coronamaatregelen in 

acht nam. Desinfectiemiddelen zijn niet alleen voor de handen 

ingezet, maar ook voor de boeken. De multitouch tafel is sinds 

half maart niet meer in werking geweest, om op die manier 

overdracht van het virus te voorkomen. 

Wanneer de noaberbibliotheek niet open kon zijn, konden mensen toch boeken komen halen. 

Deze stonden bij de ingang op een rek en mochten de mensen thuis houden. 

Daarnaast zijn er boeken bij mensen thuis bezorgd als dit nodig mocht zijn! En via de facebook 

pagina van het Anjerpunt werden mensen op de hoogte gehouden van online activiteiten van 

de bibliotheek Dalfsen. 

 

 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 2020 waren dit de volgende activiteiten: 

o Infopunt 

Op de dinsdagochtenden in de oneven weken was tussen 10 en 

11 uur iemand aanwezig voor het Infopunt in Hoonhorst, voor 

het beantwoorden van vragen over wonen, werk, welzijn, zorg, 

maar ook bijvoorbeeld alles wat er te doen is in de gemeente 
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Dalfsen. Tot half maart… 

o Voorleesochtend 

Eén of meerder noabers lezen voor op een vrijdagochtend per 

maand voor baby’s, dreumesen en peuters. Dit wordt afgestemd 

met de organisaties voor kinderopvang in Hoonhorst. In 2020 heeft 

dit alleen in de maanden januari en februari plaats kunnen vinden. 

o Vakantielezen 

Activiteit voor de groepen 3 en 4 om het lezen in de vakantie te 

stimuleren. In de hal bij het Anjerpunt is een tafel gemaakt voor de 

kinderen. Door de coronamaatregelen hebben we de komst van 

kinderen in het Anjerpunt echter niet aangemoedigd, waardoor er 

maar zeer bescheiden gebruik van is gemaakt. 

o Zomertopboek 

In de vakantieperiode was het zomertopboek in het Anjerpunt verkrijgbaar voor kinderen 

van 6 tot 8 jaar. Deze zijn afgehaald. 

o Knutselen met letters 

Activiteit voor basisschoolkinderen op 3 september met de bedoeling dit tweemaandelijks 

te gaan doen. Door corona is de bijeenkomst op 5 november niet doorgegaan. 

o Kinderboekenweek 2020 

De kinderboekenweek had als thema “en toen”. In het Anjerpunt lag voor de kinderen het 

boekje “Tijdreizen”, een doeboekje met opdrachten, puzzels en spellen. 

 

 De Dorpsagenda 

Evenals in vorige jaren 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, maar in 2020 konden 

maar weinig activiteiten en evenementen worden gemeld. 

 

 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 2020 heeft verkocht: Hoonhorster broodje, 

Hoonhorster klapmutsje (vlierbloesemlikeur), bieren van de Vechtdalbrouwerij (“met zorg 

gebrouwen”), meel van de molen Fakkert, producten van de Varsenerhof (vruchtenbeleg, 

mailto:agenda@anjerpunthoonhorst.nl
http://www.hoonhorst.nl/
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siropen). Nieuw in 2020 waren twee producten in het kader van Hoonhorst 250: het 

Hoonhorster biertje “1770” en het koekje “de Klakkelaar”.  

In het Hoonhorster biertje “1770” zit vlierbloesem verwerkt (het 

klapmutsje). De tekening van de molen op het etiket is ontworpen 

door Jeroen Krabbé en Annemarie van der Kolk (Eshuis) heeft het 

ontwerp voor het etiket gemaakt.   

Het klakkelaartje is een ouderwets aandoend schuimkoekje, waar 

een beetje de smaak van het bokkepootje in zit. Het koekje is 

gemaakt door de Hoonhorster bakker Wim. De naam komt van “de 

Klakkelaar”, vroeger een klein café (hoek Blauwe Dijk, Tibbensteeg). 

 

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. In 

2020 is opnieuw gebruik gemaakt van Social Deal voor het verhuren 

van Tezz, via de verkoop van vouchers. In totaal is de game 30 keer 

verhuurd.  

 

Enkele noabers hebben weer haak- en breiproducten gemaakt (knuffels e.d.), die via het 

Anjerpunt verkocht worden. De netto opbrengst is voor het Anjerpunt. 

 

 Markten en beurzen 

Door de coronamaatregelen zijn er geen markten en beurzen geweest in 2020. 

 

 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 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.  

 

 Kunst om Dalfsen 

Normaal vindt dit plaats in het eerste weekend van mei, maar dit werd uitgesteld tot het 

najaar. Vervolgens is dit ook niet doorgegaan, vanwege corona. 

 

 Samenwerking Anjerpunten 

Nadat in 2019 De Anjerpunten uit het Vechtdal de samenwerking tegen het licht hadden 

gehouden, was begin 2020 besloten een aantal gezamenlijke activiteiten te ondernemen op het 

gebied van productontwikkeling, communicatie en PR. Net voordat verplichtingen hiervoor 

werden aangegaan kwam de realiteit rond COVID-19 roet in het eten gooien. De consequenties 

daarvan waren niet te overzien. Vandaar dat is besloten voorlopig geen enkele investering te 
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doen, omdat opbrengsten ervan onzeker waren. Ieder had vervolgens in de rest van het jaar 

genoeg moeite om zelf het hoofd boven water te houden. 

 

 Subsidiebronnen/financiële ondersteuning 
In 2020 heeft Anjerpunt Hoonhorst gebruik gemaakt van de Rabo Clubkascampagne en een 

mooi bedrag van 213 euro ontvangen. Hiermee zijn boeken voor in de noaberbieb aangeschaft. 

Daarnaast hebben we net vóór de coronacrisis uitbrak 

meegedaan aan NL Doet. Er is een bord buiten gemaakt, 

waarop te zijner tijd de jeugd van Hoonhorst een 

afbeelding over Hoonhorst gaat schilderen. Dat is in 2020 

dus helaas niet gelukt. 

De provincie Overijssel heeft ons een bijdrage gegeven 

vanuit de regeling Vitale en gezonde samenleving voor de 

aanschaf van een buitenschaakspel. Dit spel kan 

coronaproof buiten worden gespeeld. 

Het Anjerpunt heeft een aanvraag ingediend bij het Coronanoodfonds van de gemeente 

Dalfsen. De aangevraagde bijdrage is gehonoreerd, waardoor het verlies in 2020 gelukkig 

beperkt kon blijven.  

 

 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 2020 is het aantal bijeenkomsten beperkt gebleven tot vier. Een aantal 

noabers heeft na half maart de Anjerpuntenactiviteiten stil gelegd, om gezondheidsredenen. 

Per mail zijn de noabers op de hoogte gehouden van het laatste nieuws over het Anjerpunt, het 

coronaprotocol, e.d. Daarnaast heeft iedereen een attentie en kadobonnen gekregen van de 

openbare bibliotheek en een eindejaarsattentie van het Anjerpunt.  

Noabers hebben zich in coronatijd extra kunnen verdiepen in informatie over het Vechtdal door 

E-learning modules van Vechtdal Marketing.  

 

 Zegelruilbeurs 

Interessant voor de mensen die zegels sparen van supermarkten e.d.: er is een 

“zegelverzameldoos” gemaakt voor mensen die zegels over hebben of tekort komen. 

 

 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. 

 

 Kunstlezingenserie 
In januari 2020 heeft de laatste kunstlezing plaatsgevonden in de serie “de kunst van het 

kijken”, gegeven door Angel Pinxten uit Deventer, docent fotografie-, kunstgeschiedenis en 

fotografie. Deze lezing is bezocht door 24 deelnemers. 
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 Watertap- en elektrapunt 

In 2020 is een watertap- en elektrapunt  bij het Anjerpunt gerealiseerd 

door Duurzaam Hoonhorst. 

 
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. 

 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 2020 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. Vanaf half maart kon de multitouchtafel helaas niet 

meer functioneren ten gevolge van de coronamaatregelen. 

 

Tenslotte 
Al was 2020 een bijzonder jaar, iedereen heeft ervan gemaakt wat er van te maken viel. We zijn 

wanneer het kon open geweest.  

Het aantal bezoekers is door de 

coronamaatregelen ongeveer gehalveerd 

(1170 tegenover ca. 2100 bezoekers in 

voorgaande jaren). We zijn veel minder open 

geweest (alleen de middagen), verblijf was 

niet mogelijk en de synergie door de 

samenwerking met CRZ Kappers bleef 

achterwege, vanwege de fysieke afscheiding 

van het Anjerpunt met het horecagedeelte. Het merendeel (68%) van de bezoekers kwam voor de 

noaberbieb, dit is normaal ongeveer de helft van de bezoekers.  

Financieel was 2020 geen vetpot. In de begroting voor 2020 waren we uitgegaan van een positief 

saldo van ca. 600 euro. Door geen investeringen te doen, zo min mogelijk in te kopen, konden we 

het verlies beperken tot ca. 600 euro. Door gebruik te maken van het Coronanoodfonds van de 

gemeente Dalfsen lukte bijna quitte te spelen. 

Natuurlijk zijn we ook dit jaar weer veel dank verschuldigd aan onze vrijwilligers, de noabers. 

Zonder hen kan het Anjerpunt niet bestaan. Alle noabers en andere vrijwilligers: hartelijk dank voor 

jullie geweldige inzet! 
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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. 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 en verder iedereen die 

op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen: hartelijk dank voor jullie bijdragen, 

inspiratie en samenwerking! 


