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Haagse!opruimweek!van!14!tot!en!met!21!september!2015!

Laat!ook!Houtwijk!zich!van!!
z’n!schoonste!kant!zien…?

• Van 14 tot en met 21 sep-
tember 2015 is het Haagse 
opruimweek in onze stad. 
Een week vol activiteiten 
die te maken hebben met 
opruimen, afval en schoon. 
Waaronder ’Keep It Clean 
Day’ op vrijdag 18 septem-
ber. Met als doelstelling: 
een schone residentie. We 
zijn benieuwd of Houtwij- 
kers zich in dit verband ook 
van hun schoonste kant 
zullen laten zien… 
 
In de september-uitgave van 
het Houtwijkblad wordt aan-
dacht besteed aan zaken 
waaraan wijkgenoten zich 
ergeren, zoals zwerfvuil, 
hondenpoep, parkeerproble-
men, graffiti en ga zo maar 
door (zie de fotocollage hier-
naast). Tijdens de Haagse opruimweek kunnen wij als 
Houtwijkers gezamenlijk daar al iets aan gaan doen. 
Verspreid over de stad zijn er namelijk verschillende 
activiteiten: in de stad, in en om uw huis en speciaal voor 
kinderen. Deze informatie is ook terug te vinden op de 
kaart van de Haagse opruimweek (zie www.denhaag.nl). 
Het inzamelpunt voor Loosduinen is het Stadsdeel-
kantoor, Kleine Keizer 3, 2553 CV Den Haag.  

In de stad 
 
PET-flesjes inzamelen Van al die flesjes wordt een 
Plastic Madonnabeeld gemaakt van 12 meter lang, waar 
iets speciaals mee gaat gebeuren. www.plasticmadonna.nl.  
Kano varen in Haagse grachten Op woensdag 16 
september kan worden gevaren en kan ondertussen 
worden geholpen om zwerfafval uit het water te halen.  

Keep It Clean Day Op vrijdag 18 september 2015 viert 
Den Haag deze dag waarop iedereen meehelpt om 
Nederland schoon te maken. Prikkers, vuilniszakken en 
bingoformulieren liggen klaar op de stadsboerderijen.  
Haagse zwerfie Als elke Hagenaar 1 stuk zwerfafval per 
dag opraapt en weggooit is Den Haag in 3 dagen schoon. 
Doet u mee? Maak een foto van een stuk zwerfafval 
terwijl u het het weggooit en deel die via social media met 
de hashtag #haagse #zwerfie. 

In en om uw huis 
 
Adopteer een afvalcontainer Staat in uw straat een 
ondergrondse afvalcontainer (Orac)? Dan kunt u die 
adopteren. U krijgt een sleutel om verstoppingen te 
verhelpen + een schoonhoudpakketje (bezem, prikker/ 
handschoenen). Verwachting Oracs in Houtwijk: 2016. 



QR-code in de meterkast Plak de sticker met QR-code 
op, scan die met uw mobiel en zie waar u uw afval in uw 
buurt kunt inleveren. U vraagt de sticker aan via opruim-
week@denhaag.nl. Dit kan tot 14 september.  
Bak een bedankje voor een schone straat Bak tijdens 
de Haagse opruimweek een taart, cupcake of iets anders 
lekkers voor wie dat volgens u verdient (buurman/buur-
vrouw of schoonmaker van het Haagse Veeg- en Straat-
bedrijf). U kunt uw taart ook afgeven op het stadsdeel-
kantoor. 

Inzamelplein in stadsdeel Loosduinen 
In ieder stadsdeel komt tijdens de Haagse opruimweek 
een inzamelplein. Daar kunt u tussen 15.00 en 19.00 uur 
spullen doneren voor de kringloop. Of uw grofvuil en 
chemisch afval inleveren. Door afval gescheiden in te 
leveren, kan het worden hergebruikt. U krijgt een gratis 
vuilniszak als u spullen doneert. Deze zak past precies  
in de ondergrondse container. De locaties van de 
inzamelpleinen vindt u op de kaart van de Haagse 
opruimweek.

Bruikbare spullen voor het goede doel 
Doet u spullen weg die nog bruikbaar zijn? Zonde om 
deze weg te gooien. U kunt ze in de Haagse opruimweek 
doneren aan een goed doel. Oude schoenen voor het 

Liliane Fonds, 
bijvoorbeeld, mobiele 
telefoons en 
cartridges voor 
CliniClowns of 
handdoeken en  
ander huishoudtextiel 
voor het Haags 
Dierencentrum. Alle 
spullen zijn in te 
leveren op het 
inzamelplein in  
ons stadsdeel. 
 

Speciaal voor kinderen 
 
Anton, de sprekende afvalbak  Op verschillende 
locaties laat Anton van zich horen: een sprekende 
afvalbak die een spannend verhaal vertelt over zwerfafval 
en tovenaars. Deze afvalbak was ooit een vuilnisman, 
maar wat is er gebeurd? Kijk op de kaart van de Haagse 
opruimweek waar kinderen de pratende afvalbak kunnen 
ontmoeten. 
TrashUre Hunt: ruim op en zoek naar de schatten In 
een aantal buurten is er tijdens de Haagse opruimweek 
een TrashUre Hunt. De TrashUre Hunters jagen naar 
schatten die niet in de natuur thuis horen. Lees meer over 
de TrashUre Hunters op www.trashurehunt.org. De 
precieze tijden en locaties staan binnenkort op de website 
www.denhaag.nl.  
Zwerfie-Bingo Speel met elkaar Zwerfie-Bingo. Vind zo 
snel mogelijk alle soorten zwerfafval die op de bingokaart 

staan en wordt de winnaar van het spel. Leuk voor jong 
en oud. Spelregels zie gemeentelijke website. 
 
Oproep aan alle Houtwijkers 
De Haagse opruimweek is een week met allerlei extra 
acties op het gebied van opruimen, afval en schoon en is 
een initiatief van de gemeente Den Haag. Ook Houtwij-
kers kunnen nu hun directe woonomgeving schoon gaan 
maken. Ook kunnen zij hun zolders of kelders eens flink 
opruimen en alles wat zij kwijt willen naar een van de 
extra speciale inzamelpunten in stadsdeel Loosduinen 
brengen. De Kringloop neemt het daar graag in ont-
vangst. Ook chemisch afval kan ingeleverd worden.   
Vind je het moeilijk om spullen weg te gooien? Doneer  
in die week bruikbare zaken, zoals oude schoenen, 
mobieltjes en fietsen aan goede doelen.  
 
Win een taart  
Maak tijdens de activiteiten een actiefoto, plaats die op de 
Facebookpagina van de Haagse opruimweek en maak 
kans op een echte Haagse opruimweektaart. De winnaar 
wordt maandag 21 september 2015 bekend gemaakt.  

Informatie 
Alle informatie over deze opruimweek is te vinden op de 
www.denhaag.nl. Ook op onze website www.wijk-
beraadhoutwijk.nl en in het eerstvolgende Houtwijkblad 
dat medio september verschijnt. 
In deze uitgave onder meer het 
artikel ‘Samen Houtwijk leefbaar 
houden…’ en het artikel over  
‘Veel werk aan de winkel’ met 
een vooruitblik op de Najaars-
ledenvergadering op woens-
dagavond  7 oktober 2015 en 
een terugblik op een aantal 
zomerse hoogtepunten van 
Wijkberaad Houtwijk.  


