
Droombeeld voor Hapert
Bepaal samen jullie droombeeld voor Hapert en geef antwoord op de vragen op dit blad. 

45 minuten

DROOMBEELD VOOR HAPERT

2) Waar associëren jullie Hapert mee?
Kies een beeld. Dat mag alles zijn. Bijvoorbeeld 
een dier, kleur, merk, gerecht, emotie of held. Leg 
uit waarom jullie voor dit beeld gekozen hebben.

Haopertse Gaoper (eerst kijken wat het 
wordt, dan een mening vormen)

4) Welke kansen en ontwikkelingen zien jullie voor de MFA in Hapert?
Gebruik daarbij de trend, die is toegelicht op het losse werkblad. Hoe kan de trend bijdragen aan de MFA? 
• Mix van jong - oud: leren en genieten van elkaar
• Verbinding op allerlei gebieden: diverse verenigingen/clubs van huidig Den Tref
• Mix van mogelijkheden (lessen techniek b.s. - repaircafé)

1) Wat typeert Hapert?

Mooie mix van autochtone en 
allochtone inwoners geeft veel 
diversiteit.

3) Wat is jullie droom voor Hapert?

• Behoud van winkels etc.
• Behoud van dorpskern met 

activiteiten
• Dorpsplein op plaats van huidig 

Palet



Droombeeld voor Hapert
Bepaal samen jullie droombeeld voor Hapert en geef antwoord op de vragen op dit blad. 

45 minuten

DROOMBEELD VOOR HAPERT

2) Waar associëren jullie Hapert mee?
Kies een beeld. Dat mag alles zijn. Bijvoorbeeld 
een dier, kleur, merk, gerecht, emotie of held. Leg 
uit waarom jullie voor dit beeld gekozen hebben.

“De Haopertse Goaper”
“Hij/zij die veul ziet, alles hurt en er het 
zène van denkt”

4) Welke kansen en ontwikkelingen zien jullie voor de MFA in Hapert?
Gebruik daarbij de trend, die is toegelicht op het losse werkblad. Hoe kan de trend bijdragen aan de MFA? 
• Samenwerken verenigingen optimaliseren
• Contacten jong-oud (van elkaar leren)
• Ontmoetingscentrum voor alle leeftijdscategorieën
• Goede akoestiek

1) Wat typeert Hapert?

• Dorps karakter
• Groen
• Industrie
• Werkgelegenheid 
• Veel verenigingen
• Te weinig samenwerking 

verenigingen onderling
• Prachtige accommodaties, zoals 

Sportpark, MFA (toekomst), sporthal
• G.B.O.H.
• Geen dorpskern
• Rijk Carnavalsleven/Kempenoptocht

3) Wat is jullie droom voor Hapert?

• Leefbaarheid voor jong en 
oud. Zoals voldoende winkels, 
zorgvoorziening, sport, welzijn, 
onderwijs, openbaar vervoer, 
woningen voor alle groepen m.n. 
voor de jongeren. 

• Seniorenwoningen
• Goed verenigingsleven
• MFA



Droombeeld voor Hapert
Bepaal samen jullie droombeeld voor Hapert en geef antwoord op de vragen op dit blad. 

45 minuten

DROOMBEELD VOOR HAPERT

2) Waar associëren jullie Hapert mee?
Kies een beeld. Dat mag alles zijn. Bijvoorbeeld 
een dier, kleur, merk, gerecht, emotie of held. Leg 
uit waarom jullie voor dit beeld gekozen hebben.

Divino: Oud + modern
KBP: Industrie + natuur

4) Welke kansen en ontwikkelingen zien jullie voor de MFA in Hapert?
Gebruik daarbij de trend, die is toegelicht op het losse werkblad. Hoe kan de trend bijdragen aan de MFA? 
• Bruisend middelpunt van het dorp
• Nieuwe initiatieven ondersteunen (jeugd, ouderen)

1) Wat typeert Hapert?

• Landelijke ligging
• Groen
• Ontsluiting
• Faciliteiten
• Verenigingen + vrijwilligers
• Recreatie

3) Wat is jullie droom voor Hapert?

• Verenigingen verbinden
• Mooi dorp met gezellig karakter



Droombeeld voor Hapert
Bepaal samen jullie droombeeld voor Hapert en geef antwoord op de vragen op dit blad. 

45 minuten

DROOMBEELD VOOR HAPERT

2) Waar associëren jullie Hapert mee?
Kies een beeld. Dat mag alles zijn. Bijvoorbeeld 
een dier, kleur, merk, gerecht, emotie of held. Leg 
uit waarom jullie voor dit beeld gekozen hebben.

Groen, middenin de natuur. Zelfs in het 
centrum. 

4) Welke kansen en ontwikkelingen zien jullie voor de MFA in Hapert?
Gebruik daarbij de trend, die is toegelicht op het losse werkblad. Hoe kan de trend bijdragen aan de MFA? 
• Dorpsservice centrum: klussendiensten, delen van materialen, infopunt
• Nu duurzaam mogelijk maken
• Voorzienend zijn voor het dorp: groente - fruit (plukroute-moestuin, dieren (kippen)

1) Wat typeert Hapert?

• “Samen” maar hoeft niet
• Self support
• Goede balans: voordelen van een 

klein dorp, faciliteiten van een groot 
dorp

• Logistiek goede locatie
• Centraal in de kempen
• Veel werkgelegenheid

3) Wat is jullie droom voor Hapert?

• Gezonde groei en ontwikkeling van 
het dorp

• En dat het interessant en 
uitnodigend blijft voor de jeugd



Droombeeld voor Hapert
Bepaal samen jullie droombeeld voor Hapert en geef antwoord op de vragen op dit blad. 

45 minuten

DROOMBEELD VOOR HAPERT

2) Waar associëren jullie Hapert mee?
Kies een beeld. Dat mag alles zijn. Bijvoorbeeld 
een dier, kleur, merk, gerecht, emotie of held. Leg 
uit waarom jullie voor dit beeld gekozen hebben.

• De Haopertse Gaopert, zie 1
• De molen/dorps karakteristiek
• De Stroom/de Beerze
• VDL: ondernemerschap

4) Welke kansen en ontwikkelingen zien jullie voor de MFA in Hapert?
Gebruik daarbij de trend, die is toegelicht op het losse werkblad. Hoe kan de trend bijdragen aan de MFA? 
• Open MFA voor iedereen laagdrempelig toegankelijk, ontmoetingsplek voor iedereen
• Jong en ouderen verbinden
• Stukje geschiedenis, historie werd verbindend in een vergrijzende samenleving
• Exposities. In de weekend inloop voor eenzame mensen

1) Wat typeert Hapert?

• Doe maar gewoon, dan doen we al 
gek genoeg!

• Samen de schouders eronder dan 
bereiken we veel

• Sterk verenigingsleven
• Haopertse Gaopert: Hij kijkt ernaar 

en denkt er het zijne van
• Vrij kritisch
• Grote evenementen/werken 

in de Kempen: Kempentocht, 
koningsmarkt, boerenmarkt, 
scherpenheuvel Hapert fietsen, etc.

3) Wat is jullie droom voor Hapert?

• Bioscoop 
• Bruisend MFA waar de Kempen 

jaloers op is
• Voldoende winkels
• Exposities
• Een Hapertse Heilige Geest die 

iedereen op dezelfde manier bezield



Droombeeld voor Hapert
Bepaal samen jullie droombeeld voor Hapert en geef antwoord op de vragen op dit blad. 

45 minuten

DROOMBEELD VOOR HAPERT

2) Waar associëren jullie Hapert mee?
Kies een beeld. Dat mag alles zijn. Bijvoorbeeld 
een dier, kleur, merk, gerecht, emotie of held. Leg 
uit waarom jullie voor dit beeld gekozen hebben.

• Groen
• Kerkklokken
• Kempen optocht
• Boerenmert

4) Welke kansen en ontwikkelingen zien jullie voor de MFA in Hapert?
Gebruik daarbij de trend, die is toegelicht op het losse werkblad. Hoe kan de trend bijdragen aan de MFA? 
• Pubers en MFA: samenwerken met andere dorpen
• (Tieners)
• Feelgood (24/7)
• Gezondheid
• Duurzaamheid
• Infowinning laagdrempelig maken
• Gehoord worden
• Dorpskarakter uitbouwen

1) Wat typeert Hapert?

• (Samen horen) Saamhorigheid
• Sterk verenigingsleven
• Ondernemend
• Openheid (geen kliek)
• Tolerantie
• Sterk winkeliersgebied

3) Wat is jullie droom voor Hapert?

• “Starters” hier houden (woningen)
• Behouden van de jeugd
• Dorp blijven
• Duurzame oplossing voor 

buitengebied (faciliteren door 
gemeente)

• Minder betutteling
• Gezellig dorpshart



Droombeeld voor Hapert
Bepaal samen jullie droombeeld voor Hapert en geef antwoord op de vragen op dit blad. 

45 minuten

DROOMBEELD VOOR HAPERT

2) Waar associëren jullie Hapert mee?
Kies een beeld. Dat mag alles zijn. Bijvoorbeeld 
een dier, kleur, merk, gerecht, emotie of held. Leg 
uit waarom jullie voor dit beeld gekozen hebben.
• 
• Goei volk
• Belgisch trekpaard, met toeters en 

bellen (voorzieningen)
• Rustig en bescheiden en af en toe 

stug volk maar wel sociaal
• Behoorlijke omvang
• Groen
• Christoffel: doorgeven van ouders 

naar kinderen/gunfactor

4) Welke kansen en ontwikkelingen zien jullie voor de MFA in Hapert?
Gebruik daarbij de trend, die is toegelicht op het losse werkblad. Hoe kan de trend bijdragen aan de MFA? 
• Open manier om met elkaar in verbinding te komen, laagdrempelig
• Veel besproken tekort aan parkeerplaatsen in de toekomst, dus meer parkeerplaatsen

1) Wat typeert Hapert?

• Kerststal: Gluhwein
• Boerenmert
• Kempenoptocht
• Kleine kern actievelingen kom je bij 

verschillend verenigingen terug 
• Ons kent ons, dorpskarakter
• Minder individualistich; meer 

ruimte voor elkaar klaar staan
• Goede verbinding (snelweg) ligging
• Relatief aantal voorzieningen ten 

opzichte van aantal bewoners 
(winkelaanbod)

3) Wat is jullie droom voor Hapert?

• Leefbaarheid, kwaliteit
• Goede mix van jong en oud
• Woningaanbod gekoppeld aan de 

mix



BETEKENIS MFA HAPERT

• Verenigingen bij elkaar brengen
• Jong en oud samenbrengen door 

elkaar kennis/technieken te leren: 
moestuin, klussen, breien, JCT

• Samenwerking middelbare 
school om ook groep 12 t/m 17 te 
betrekken

Wat kan de MFA betekenen voor
ontmoeting in Hapert?

• Als ouderen meer gezien worden 
kunnen problemen eerder 
gesignaleerd worden

• Samen eten (ouderen): dit kan ook 
voor jeugd + ouderen samen, voor 
klein bedrag komen eten, gewone 
gerechten

• (kleine) Uitleen van bv krukken enz.
• Prikpost behouden
• Activiteiten om vereenzaming tegen 

te gaan, bijv. gezellige huiskamer 
(zie de goei plak Bladel)

Wat kan de MFA betekenen voor
zorg voor ouderen in Hapert?

• Bioscoop/theater
• Sporten
• Ontmoetingspunt
• VVV hoekje met wandel/fietsroutes
• Voldoende ruimte voor de 

vereniging
• Muziek

Wat kan de MFA betekenen voor
ontspanning en plezier in Hapert?

• TSO/BSO
• Groter aanbod van bijv. drama, 

dans, muziek
• Musical voor groter publiek bijv. 

speciaal voor ouderen
• Overdekte speelplaats
• Ontspanningsruimte met bijv. 

gamen

Wat kan de MFA betekenen voor de
ontwikkeling van kinderen in Hapert?

Wat kan de MFA  betekenen voor Hapert?  Op welke manier draagt de MFA bij aan 
thema’s  als ontmoeten, zorgen, ontwikkelen en  ontspannen?

30 minuten



BETEKENIS MFA HAPERT

• Jong en oud ontmoet elkaar op 1 
centraal punt

• Het daagt uit om er naar toe te gaan
• Laagdrempelig
• Dorpsplek, bijv. bij oude Palet
• Sportontmoetingsplaats

Wat kan de MFA betekenen voor
ontmoeting in Hapert?

• Contact houden met de jeugd
• Minder eenzaamheid door binnen te 

kunnen lopen in MFA
• Op de achterblijvende locatie van 

den Tref een wonen/zorgen project

Wat kan de MFA betekenen voor
zorg voor ouderen in Hapert?

• Mix van alle disciplines van alle 
leeftijden

• Soort plaza-gevoel creëren, zodat 
iedereen overal bezig kan zijn/
kijken

• Bioscoop of amfitheater
• Diverse robuuste spelmogelijkheden 

bijv. pingpong, schaken, voetbalspel 
etc.

Wat kan de MFA betekenen voor
ontspanning en plezier in Hapert?

• Internetcafé (goede wifi)
• Sociaal element, bijv. kinderen 

helpen ouderen
• Kinderen worden makkelijker 

gestimuleerd om andere 
activiteiten te zien/leren kennen/
mee te doen

Wat kan de MFA betekenen voor de
ontwikkeling van kinderen in Hapert?

Wat kan de MFA  betekenen voor Hapert?  Op welke manier draagt de MFA bij aan 
thema’s  als ontmoeten, zorgen, ontwikkelen en  ontspannen?

30 minuten



BETEKENIS MFA HAPERT

• Trefpunt voor jong en oud
• Trefpunt voor verenigingen
• Eenzaamheid bestrijden door bijv. 

een ontbijtsessie

Wat kan de MFA betekenen voor
ontmoeting in Hapert?

• Eenzaamheid te verminderen
• Servicepunt op laagdrempelig 

niveau
• Zuidzorg spreekuur
• Digiwijzer

Wat kan de MFA betekenen voor
zorg voor ouderen in Hapert?

• Huis voor verenigingen
• Ruimte voor nieuwe initiatieven
• Filmzaal voor de regio
• Ontmoetingsplek voor jong en oud
• Mooie ruimte om carnaval te vieren

Wat kan de MFA betekenen voor
ontspanning en plezier in Hapert?

• Kan ouderen en kinderen bij elkaar 
brengen

• Kinderen kunnen ouderen digitale 
vaardigheden bij brengen

• Ouderen kunnen kinderen sociale 
vaardigheden bijbrengen

Wat kan de MFA betekenen voor de
ontwikkeling van kinderen in Hapert?

Wat kan de MFA  betekenen voor Hapert?  Op welke manier draagt de MFA bij aan 
thema’s  als ontmoeten, zorgen, ontwikkelen en  ontspannen?

30 minuten



BETEKENIS MFA HAPERT

• Jong en oud bij elkaar brengen
• Centrale plek om verenigingen bij 

elkaar te brengen
• Horeca: functioneel zijn
• Repaircafé
• Toegankelijkheid dieren
• Workshops

Wat kan de MFA betekenen voor
ontmoeting in Hapert?

• Actief
• Interactieve speelruimte (jong en 

oud)
• Buurtzorg
• Open deur voor iedereen

Wat kan de MFA betekenen voor
zorg voor ouderen in Hapert?

• Overdekte speelplaats
• Theaterprogramma
• Bioscoop
• Moestuintje
• Kleine dieren
• Plukroute

Wat kan de MFA betekenen voor
ontspanning en plezier in Hapert?

• Samen koken
• Sociale vaardigheden
• Interactief

Wat kan de MFA betekenen voor de
ontwikkeling van kinderen in Hapert?

Wat kan de MFA  betekenen voor Hapert?  Op welke manier draagt de MFA bij aan 
thema’s  als ontmoeten, zorgen, ontwikkelen en  ontspannen?

30 minuten



BETEKENIS MFA HAPERT

• Oud en jong ontmoeten elkaar
• Klussendienst/handvaardigheid 

begeleiding
• 7 dagen per week open zodat men 

film kan kijken of elkaar ontmoeten 
in het weekend (laagdrempelig)

Wat kan de MFA betekenen voor
ontmoeting in Hapert?

• Dokterspost
• Ontspanning: gym
• Wijkzuster
• Bloedprikken
• Dagbesteding
• Moestuin met kinderen en ouderen
• Digitaliseren jong en oud

Wat kan de MFA betekenen voor
zorg voor ouderen in Hapert?

• Toneel
• Harmonie
• Danslokaal
• Filmlocatie (m.n. voor jeugd en 

ouderen)
• Dansles/dansavonden/volksdansen
• Yoga
• Meer multi-culti activiteiten: bijv. 

Hapertse mensen kennis laten 
maken met anderen culturen 
dmv muziek/hapjes enz. Poolse 
kerkdiensten

Wat kan de MFA betekenen voor
ontspanning en plezier in Hapert?

• Kinderen leren ouderen met 
digitalisering

• Moestuin
• Technische vaardigheden leren 

(klussendienst)

Wat kan de MFA betekenen voor de
ontwikkeling van kinderen in Hapert?

Wat kan de MFA  betekenen voor Hapert?  Op welke manier draagt de MFA bij aan 
thema’s  als ontmoeten, zorgen, ontwikkelen en  ontspannen?

30 minuten



BETEKENIS MFA HAPERT

• Alles onder één dak
• Jong-oud
• Laagdrempelige ontmoetingsplek
• Open, licht karakter
• Flexibele houding gebruikers
• Verbroedering

Wat kan de MFA betekenen voor
ontmoeting in Hapert?

• Inloophuis
• Ontmoetingsruimte
• Zorg en welzijn voorzieningen
• Activiteiten KBO

Wat kan de MFA betekenen voor
zorg voor ouderen in Hapert?

• Bioscoop
• Rijk verenigingsleven
• Theater, toneel, muziek
• @zeven
• Route 67 (tienerbal)
• Ontmoetings jong - oud

Wat kan de MFA betekenen voor
ontspanning en plezier in Hapert?

• Voldoende activiteiten organiseren 
voor jongeren van 0 tot 18 jaar

• Goede schoolvoorziening
• Voor- en naschoolse opvang
• Uitwisseling kennis jong en oud 

zoals techniek, groen, etc.
• In contact brengen met de 

geschiedenis

Wat kan de MFA betekenen voor de
ontwikkeling van kinderen in Hapert?

Wat kan de MFA  betekenen voor Hapert?  Op welke manier draagt de MFA bij aan 
thema’s  als ontmoeten, zorgen, ontwikkelen en  ontspannen?

30 minuten



BETEKENIS MFA HAPERT

• Samenkomst voor verenigingen
• Ontmoetingsplek voor ‘t hele dorp: 

bakje koffie drinken
• Drempelloos
• Een plek waar jong en oud samen 

kunnen komen
• Alles van Den Tref naar MFA
• Carnaval

Wat kan de MFA betekenen voor
ontmoeting in Hapert?

• Dat ouderen méér betrokken 
worden bij de jeugd

• Plek waar ouderen steun vinden bij 
booschappen etc.

• Eventueel ook voor zieken (niet 
alleen ouderen)

• Een plek waar ouderen ook op 
zondag terecht kunnen

• Een spellenmiddag, harmonie
• Eenzaamheid is een ding, dus daar 

kan MFA zeker op inspelen

Wat kan de MFA betekenen voor
zorg voor ouderen in Hapert?

• Sport voor iedereen
• Gemeenschapshuis/

ontmoetingszaal
• Disco voor jeugd
• Koffie voor alle leeftijden
• Koffieconcert
• Ouderen met kinderen 

samenbrengen
• Dansavond voor 40+
• Workshops
• Kaartmiddag
• Jeugd/ouderenbingo

Wat kan de MFA betekenen voor
ontspanning en plezier in Hapert?

• Nieuwe frisse leeromgeving
• Ze leren ouderen en hun wereld 

kennen als ze samenkomen
• Uiteraard de school
• Sport/click?
• Bibliotheek
• Technieklessen van ouderen
• Breien en haken leren van ouderen
• Moestuin bijhouden
• Kinderen samen kunnen spelen
• Voorlichtingslessen: game, EHBO, 

mediawijsheid

Wat kan de MFA betekenen voor de
ontwikkeling van kinderen in Hapert?

Wat kan de MFA  betekenen voor Hapert?  Op welke manier draagt de MFA bij aan 
thema’s  als ontmoeten, zorgen, ontwikkelen en  ontspannen?

30 minuten



BETEKENIS MFA HAPERT

• Verbinding iedereen, verenigingen
• Open toegankelijk, uitnodigend 

(terras)

Wat kan de MFA betekenen voor
ontmoeting in Hapert?

• Cursussen
• Info
• Ontspanning
• Heemkunde

Wat kan de MFA betekenen voor
zorg voor ouderen in Hapert?

• Laagdrempelig letterlijk en 
figuurlijk

• Filmavonden
• Concerten
• Piano

Wat kan de MFA betekenen voor
ontspanning en plezier in Hapert?

• Onderwijs Plus
• BSO
• Technische speeltuin
• Dans
• Muziek
• Sport en bewegen

Wat kan de MFA betekenen voor de
ontwikkeling van kinderen in Hapert?

Wat kan de MFA  betekenen voor Hapert?  Op welke manier draagt de MFA bij aan 
thema’s  als ontmoeten, zorgen, ontwikkelen en  ontspannen?

30 minuten


