
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 en de Recyclepleinen aan de 
Aalsvoort 117 in Lochem en de Boggelderenk 3 in Zutphen zijn op 
feestdagen gesloten. Op 24 en 31 december gaan we eerder dicht: 
de Recyclepleinen om 15.00 uur en het KlantContactCentrum om 
16.00 uur. Heeft u een spoedmelding openbare ruimte? Kijk op 
www.circulus-berkel.nl/lochem/melding.

Geen Friet voor Vuurwerk-actie
Afgelopen jaren kon u op 2 januari vuurwerkresten inleveren in 
ruil voor een lekker frietje. Omdat vuurwerk dit jaar verboden 
is, gaat de vuurwerkactie van 2021 niet door. Wel plannen 
wij extra veegrondes in en controle- en opruimrondes met 
Buurtonderhoudsbedrijf Lochem (BOB).

Inzameling
kerstbomen 
op 6 januari!

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 
en gft 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 (normale belkosten, geen toeslag)

Kom je op woensdag 6 januari weer kerstbomen inleveren? 

Tussen 13.00 tot 15.30 uur kun je terecht op een inzamelplek bij jou 

in de buurt. Ook deze keer ontvang je 50 cent per boom. Een leuke 

besteding van je vrije woensdagmiddag! Dit jaar hebben we vanwege 

het coronavirus wel een paar belangrijke afspraken. 

 Kom alleen of met je vriendjes. Hulp van een volwassene nodig? 
 Geen probleem. Ouders vragen we wel op gepaste afstand 
 te blijven. En natuurlijk onderling anderhalve meter afstand 
 te houden. 

 Onze medewerkers vinden het leuk dat je komt! Luister goed 
 naar hun aanwijzingen, zo houden we het veilig. 

Inzamelplaatsen woensdag 6 januari
Almen   Berkelweg bij brandweerkazerne
Barchem  Achter Dorpshuis ’t Onderschoer
Eefde   Ensinkweg
Epse   Hassinklaan bij SKC ‘De Hoevenhoek’
Gorssel  Tramhuisje Van der Capellenlaan
Harfsen  Schoneveld aan de Bielderweg 13
Laren   Braninkschool
Lochem  Wadi aan de Runmolenlaan
Lochem  Stiggoor bij de speelplaats

  Ben jij boven de 12 jaar? Zorg voor anderhalve meter afstand. Het 
overhandigen van de muntjes doen onze medewerkers corona-proof. 

 Deze actie is bestemd voor inwoners van de gemeente Lochem 
 (particulieren). Partijen van (weder)verkopers, instellingen of  
 bedrijven nemen we niet aan.

 Bomen worden door inwoners gebracht; Circulus-Berkel 
 haalt ze niet op. 

 De kerstbomen worden versnipperd en aangeboden 
 voor duurzame verwerking. 

Corona nieuws
 De afvalinzameling 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.

 Onze Recyclepleinen zijn geopend, maar wel kunnen er 
langere wachttijden zijn. Houd voldoende afstand. Bezoek bij 
gezondheidsklachten het Recycleplein niet.

 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!


