
Het beste idee van Lippenhuizen
Dit is Hans. Hans is een spaarvarken. Hans
spaart geen geld, maar goede ideeën. Hans 
is er van overtuigd dat de beste initiatie-
ven om een dorp leuker te maken om 
in te wonen, beginnen met goede 
ideeën van de inwoners zelf. 
Daarom gaat Hans op tournee. 
Op zoek naar ‘het beste idee 
van …’

Hans in Lippenhuizen
Hans is vandaag op zoek naar goede ideeën in

Lippenhuizen. Heb jij een idee om Lippenhuizen nog leuker te 
maken? Schrijf je idee dan op een kaartje en geef ‘m mee aan Hans. 

Heb je Hans gemist of wilde je nog even nadenken over je beste idee? 
Geen probleem: geef je idee uiterlijk 15 juli door op 

www.romtefoartalint.nl/hans-on-tour

Dinsdag 24 september 2019
Op dinsdag 24 september om 20:00 uur organiseren we een bijeenkomst in

It Kobunderhûs waar de inwoners van Lippenhuizen uit alle inzendingen het beste 
idee kunnen kiezen. Resultaatgarantie: het winnende idee voeren we in de maanden 

daarna ook echt uit, samen met dorpsbewoners die het leuk vinden om mee te doen.
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500 euro voor het beste idee
Wij stellen 500 euro beschikbaar voor de 
uitvoering van het winnende idee. Als er 
meer geld nodig is, gaan we daar samen 
creatief naar op zoek. Degene die het idee 
heeft bedacht, krijgt een cadeaubon van 
50 euro én wordt benoemd tot ambassadeur 
van het idee. 

Vanaf dit jaar is Code Hans actief in 
Opsterland. Code Hans doet de vrijwilligers-
bemiddeling en het jongerenwerk. De naam 
Code Hans komt van spaarvarken Hans 
(dat weer vernoemd is naar zijn maker: 
zanger Hans Krakou uit Bartlehiem). 

Hans on tour is een actie in het kader van 
vrijwilligersbemiddeling Opsterland. Meer 
hierover (en de contactgegevens) vind je op 
www.romtefoartalint.nl
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Spelregels: het beste idee...


