
Kies voor elkaar. 

Het is een bijzondere tijd. Ook voor Circulus-Berkel. Maar we werken 
hard om onze diensten zo goed mogelijk door te laten gaan. Zo vindt 
inzameling gewoon plaats volgens planning en zijn onze Recyclepleinen 
geopend. Natuurlijk staat gezondheid daarbij voorop. Daarom gelden er 
een aantal maatregelen die u leest op deze pagina. Ook via onze website 
circulus-berkel.nl houden we u op de hoogte van ons laatste nieuws.
Pas goed op uzelf en op elkaar!

Inzameling 
Inzameling vindt plaats volgens planning. Wel worden de routes soms 
anders gereden waardoor we mogelijk eerder bij u zijn dan u gewend 
bent. Zet u daarom uw containers op tijd aan de weg? Uiterlijk om 
7.30 uur. Uw inzameldagen vindt u op de digitale kalender op 
circulus-berkel.nl en de Afvalvrij app.  

Recyclepleinen
Onze Recyclepleinen zijn geopend maar onder andere voorwaarden. 
Zo mogen er niet meer dan vijf auto’s tegelijk het Recycleplein op, zodat 
bezoekers en medewerkers voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. 
Het kan dus zijn dat u te maken heeft met een langere wachttijd dan 
gebruikelijk. Bezoek bij gezondheidsklachten het Recycleplein niet. 

Corona-afval? Bij het restafval! 
Heeft u papieren zakdoekjes, mondkapjes of latex handschoenen 
gebruikt? Doe deze in een goed afgesloten vuilniszak bij het restafval. 
Dit is belangrijk voor de gezondheid van medewerkers van de inzameling 
en verwerking. Dank u wel!

Circulus-Berkel 
Kijk voor meer informatie, uw afvalkalender, online regelen 
en ons e-mailformulier op circulus-berkel.nl 

Of neem contact op met ons KlantContactCentrum via 
WhatsApp: 06 - 10 50 73 00 of telefoon: 0900 - 9552 (geen toeslag)
Gebruik ook onze Afvalvrij app voor Android en iOS

Nieuwsbrief C-B
Kent u onze digitale nieuwsbrief al? 
Elk kwartaal een nieuwe editie vol 
seizoenstips voor in en rondom huis. 
Zo besteden we in onze nieuwe editie 
aandacht aan verpakkingsvrij winkelen! 
En we geven nog meer tips voor het 
‘vergroenen’ van uw tuin en goed onderhoud van 
apparaten. Wit u ‘m ook ontvangen? Aanmelden kan 
via circulus-berkel.nl/nieuwsbrief. 

Groen en afvalvrij 
Voorjaarstips in en rond het huis

Inzameling met feestdagen

Op Bevrijdingsdag (5 mei), Hemelvaartsdag
(21 mei) en 2e Pinksterdag (1 juni) zijn de 
Recyclepleinen en het KlantContactCentrum 
gesloten. Ook vindt er geen inzameling plaats. 
De vervangende inzameldagen vindt u op de 
digitale kalender op circulus-berkel.nl en de 
Afvalvrij app. Plaats ook op de inhaaldagen uw 
container vóór 7.30 uur aan de weg. 

Wij staan 
voor u klaar. 

Ook nu. 
Samen 
maken 
we er 
wat van!

Groene thuistips

We brengen meer tijd door in 
eigen huis en tuin. Lekker aan 
de slag voor een groen thuis? 
Wij hebben doe-het-zelf tips: 

    Onderhoud
Neem de tijd om spullen te onderhouden. Bijvoorbeeld door uw 
waterkoker, ko�  ezetapparaat en wasmachine schoon te maken 
en te ontkalken. Zo heeft u er langer plezier van! 

    Reparaties
Kijk of u kapotte spullen kunt repareren, bijvoorbeeld door een 
onderdeel te (laten) vervangen. Tips vindt u op repareerhet.nl
en repaircafe.org.  

   Afval scheiden
Maak afval scheiden thuis makkelijk! Tips voor een slimme inrichting 
vindt u op circulus-berkel.nl/bakkenparade.  

   Echte keukenprins(es)
Lekker koken en eten is belangrijk en fi jn. Ook met kliekjes en restjes 
tovert u in een handomdraai weer wat lekkers op tafel. 
En de schillen? Die kunnen in de groene bak of composteert 
u zelf. Kijk voor tips op indegftbak.nl.  

    Tuinideeën
Tijd om buiten nog groener te maken! Maak een bijenhotel in de tuin 
(bestuivers.nl), start met een eigen composthoop of een wormenbak 
(milieucentraal.nl). Een of meer tuintegels vervangen door planten, 
kruiden en bloemen maakt mensen, vlinders en vogels blij. Kijk voor 
ideeën op operatiesteenbreek.nl. 

Cleanwise thuis
Lieve kinderen,
Dat is gek: de klassen zijn nog even leeg en daardoor ook geen 
Cleanwise op school. Daarom hebben we leuke en grappige 
opdrachten bedacht voor thuis. Om thuis afval te scheiden, 
te leren over recycling en lekker te knutselen. 

Doe je ook mee?
Kijk op circulus-berkel.nl/cleanwise

Groetjes,
Het Cleanwise-team van Circulus-Berkel

Dit is belangrijk voor de gezondheid van medewerkers van de inzameling 

    Onderhoud
Neem de tijd om spullen te onderhouden. Bijvoorbeeld door uw 
waterkoker, ko�  ezetapparaat en wasmachine schoon te maken 
en te ontkalken. Zo heeft u er langer plezier van! 

    Reparaties


