
Groen en afvalvrij 
Tips voor in en rond het huis

Nieuws rond 
de feestdagen
Geen inzameling op feestdagen
Op 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag zamelt 
Circulus-Berkel geen huishoudelijk afval in. Kijk voor de 
vervangende inzameldagen op de digitale afvalkalender op 
www.circulus-berkel.nl of de app van Circulus-Berkel. Plaats 
ook op de inhaaldagen uw container vóór 7.30 uur aan de weg. 

Gewijzigde opening
Ook ons KlantContactCentrum, de Recyclepleinen en het 
Brengpunt zijn op feestdagen gesloten. Op 24 en 31 december 
gaan we eerder dicht. Het Recycleplein in Zutphen en het 
Brengpunt in Doetinchem sluiten dan om 15.00 uur. Ons 
KlantContactCentrum en het Recycleplein in Doesburg sluiten 
op deze dagen om 16.00 uur. 

Wij wensen u 
fijne feestdagen!

Vraag het Circulus-Berkel!

Vraag: Het vriest en mijn container 
is niet geleegd. Wat nu?

Antwoord: Bij vorst kan het voorkomen dat 
de inhoud van uw container vastvriest. De 
inzamelwagen schudt de container stevig heen 
en weer maar soms komt de inhoud dan niet of 
niet helemaal los. Een vervelend ongemak, omdat 
we er niet voor terug kunnen komen. Bij restafval, 
gft en pmd is ook een lediging geregistreerd 
waarvoor u moet betalen. Probeer vastvriezen 
daarom te voorkomen. Zet de container voor 
het aanbieden op een beschutte plek of steek 
de inhoud voorzichtig los. Bij gft kunt u een dun 
laagje krantenpapier onderin de container leggen. 
Meer tips vindt u op onze website.

Ook een vraag voor het KlantContactCentrum?
Op www.circulus-berkel.nl vindt u een overzicht met veelgestelde 
vragen. U kunt ons ook WhatsAppen, mailen of bellen! 
WhatsApp: 06 - 10 50 73 00, mailformulier op www.circulus-berkel.nl 

telefoon: 0900 - 9552 (geen toeslag)

Corona nieuws
De inzameling vindt volgens de gebruikelijke planning plaats. 
Zorg dat uw container om 7.30 uur aan de weg staat. Doe dit op 
een voor ons goed bereikbare plek, nu er mogelijk meer geparkeerde 
auto’s zijn door thuiswerken. Uw inzameldagen vindt u op de app en 
www.circulus-berkel.nl.

De Recyclepleinen zijn geopend, maar wel kunnen er 
langere wachttijden zijn. Houd voldoende afstand. Bezoek bij 
gezondheidsklachten het Recycleplein niet.
De kringloopwinkels van 2Switch en Aktief zijn tijdelijk gesloten. 
Het brengen en laten ophalen van spullen is maar beperkt mogelijk. 
Bewaart u tijdelijk uw kringloopspullen? Kijk op www.2switch.nl en 
www.aktiefonline.nl  voor meer informatie. 
Gebruikte mondkapjes, papieren zakdoekjes en handschoentjes 
moeten in een goed afgesloten vuilniszak bij het restafval.

Kijk voor het laatste nieuws op www.circulus-berkel.nl. 
Pas goed op uzelf en op elkaar!

Keuze-
container 
stopt
Per 1 januari 2021 stopt de grijze keuzecontainer. Met de containers 

wordt restafval aan huis ingezameld. De grijze containers worden in 

de week van 18 t/m 22 januari voor het laatst geleegd en opgehaald. 

Gebruikers van de keuzecontainer krijgen van Circulus-Berkel begin 

januari een brief thuis met nog even alle informatie op een rij. 

Zorgcontainer blijft
De zorgcontainers blijven wel bestaan. Dit zijn containers voor de 
inzameling van restafval aan huis voor inwoners die slecht ter been zijn of 
de grijze container om medische redenen (willen) gebruiken. 
Voor vragen over de zorgcontainer kunt u terecht bij de gemeente 
Bronckhorst: 0575 - 75 02 50. 


