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“ Een woning is een thuis 
voor een gezin, individu  
of stel en dat besef ik  
maar al te goed”

Ook in dit nummer...

Goed gereG€LD

Oma weet raad!

Uit in de regio

Informatief

Een team helpende  
handen

Ongeveer een maand geleden kreeg ik het stokje 
overgedragen van Claus Martinot. Claus geniet 
inmiddels van zijn pensioen. 

Els Birkenhäger: “Ik ben 
ontzettend blij en trots  
dat ik nu directeur mag  
zijn van deze mooie 
maatschappelijke organisatie”

Gedreven door maatschappelijke interesses

Met het overdragen van het stokje heeft Sité Woondiensten een 

nieuwe directeur. Een directeur met brede maatschappelijke 

interesses. Als student interesseerde Birkenhäger zich al in de 

drijfveren van mensen. Wat vinden mensen belangrijk? Was de vraag 

die zij zich steeds opnieuw stelde. Vrijwilligerswerk bij onder andere 

ouderenorganisaties en vluchtelingenorganisaties brachten haar in 

contact met veel verschillende doelgroepen. Dichtbij de mensen 

staan, aanspreekbaar zijn en luisteren vindt zij ook in haar rol als 

directeur bij Sité Woondiensten belangrijk. Els Birkenhäger: “Sité wil 

haar huurders een goede en betaalbare woning bieden. Een woning 

waar een bewoner zich prettig voelt. Sité zette zich hier al voor in en 

daar blijft Sité zich voor inzetten. Om te achterhalen wat huurders 

belangrijk vinden gaat Sité in gesprek met haar huurders.”

Samen leven

De themadag ‘Samen Leven’ die Sité organiseerde op de Dag van 

het Huren toont dat ook huurders van Sité graag in gesprek gaan. 

Ongeveer 200 huurders bezochten de themadag in het Amphion, 

voor een gesprek, uit nieuwsgierigheid of om oud-directeur Claus 

Martinot een hand te schudden. Verderop in dit blad leest u meer 

over de themadag. 

Samen aan de slag

Samen met de medewerkers van Sité en samen met u ga ik de 

komende tijd graag aan de slag met goed en betaalbaar wonen 

in Doetinchem en Bronckhorst. Dit kan zijn door middel van grote 

werkzaamheden zoals het renoveren van woningen, of bouwen 

van nieuwe woningen, maar ook zijn er klussen die tijdens het 

wonen opgepakt worden. Klussen die Sité oppakt, maar misschien 

ook wel klussen die uzelf oppakt. Deze aandacht maakt een 

woning een thuis. 

Els Birkenhäger

Directeur-bestuurder Sité Woondiensten

Stokje 
overgedragen

Wat betekent ‘Samen Leven’ voor u? Met 

die vraag nodigde Sité haar huurders uit 

om hierover het gesprek aan te gaan. Liefst 

200 huurders gingen op de uitnodiging in.

Prettig wonen, 
goed voor elkaar.

Wanneer buren goed met elkaar omgaan 

en rekening met elkaar houden, woon je 

prettig en heb je het als buren goed voor 

elkaar. Deze tips helpen u daarbij!

Een luisterend oor tijdens 

themadag Samen Leven 
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In deze uitgaveWelkom

Nieuwe directeur voor  
Sité Woondiensten
Els Birkenhäger volgt Claus Martinot op als directeur bij Sité.  

Els werkt al sinds 2011 voor Sité Woondiensten, dus wellicht  

heeft u haar al eens ontmoet. Een mooi moment voor een 

hernieuwde kennismaking.

Thuis in de Achterhoek. 
Kunnen wij u helpen?

We behandelen 5 veel gestelde vragen 
van woningzoekenden én, de Zoek 
Gerichte Loting is verbeterd! 
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Kennismaken met:

De nieuwe directeur 
van Sité

Sinds 1 november 2018 is Els Birkenhäger directeur 
bij Sité Woondiensten. Ze is de opvolger van  
Claus Martinot. Martinot geniet inmiddels van zijn 
pensioen. De hoogste tijd voor een hernieuwde 
kennismaking met Els. Els werkt al sinds 2011 voor 
Sité, dus wellicht heeft u haar al eens ontmoet. 

Els Birkenhäger: “De afgelopen jaren vervulde ik diverse 

functies bij Sité. Ik ken hierdoor de organisatie, onze partners 

en huurders goed. Bijvoorbeeld door ontmoetingen tijdens 

bijeenkomsten van een project, de Dag van het Huren, of het 

Energiecafé. Ik ben er ontzettend trots op dat ik nu directeur 

mag zijn van zo’n mooie organisatie”.

Voor en met huurders 

Sité zet in op het contact met huurders. “Contact is en blijft 

essentieel binnen ons werk. Ondanks goede cijfers voor onze 

dienstverlening, mag het besef dat iedere woning een thuis is voor 

een gezin, individu of een stel wat mij betreft nog hoger op de 

Sité-agenda staan. Algemene regels blijven belangrijk en geven 

richting. Maar we gaan meer experimenteren met maatwerk en 

contact. Want na een goed gesprek blijken veel verzoeken prima 

aan de regels te voldoen als je samen verder durft te kijken dan je 

neus lang is. Ook wil ik investeren in meer digitale mogelijkheden, 

zodat een huurder op elk gewenst moment en gewoon vanuit 

huis, zaken met ons kan regelen”.

Het besef dat iedere woning 
een thuis is voor een gezin, 
individu of een stel mag nog 
hoger op de Sité-agenda staan. 

Op de fiets door Doetinchem en Bronckhorst

“Ik probeer contact met huurders zelf ook in de praktijk te brengen 

door regelmatig samen met collega Geert Putman op bezoek te 

gaan bij huurders. Hij werkt al lang voor Sité en kent veel van onze 

huurders en woningen. Samen met hem fiets ik door onze wijken 

in Doetinchem en Bronckhorst om een kop koffie te drinken bij 

huurders. Dit inspireert enorm. We krijgen direct feedback, kunnen 

ideeën toetsen en lossen problemen op. Ook praat ik veel met 

onze partners, zoals huurdersvereniging Siverder, gemeenten, 

zorgpartijen en (welzijns)organisaties. En voor mensen die het 

moeilijk hebben, zetten we samen een stapje extra als dat nodig is.”

Investeren in woningen en financieel gezond blijven

De komende tien jaar vernieuwt Sité ruim 3000 woningen 

via onderhoud en renovatie. “We maken de woningen 

energiezuiniger en doen dat in gesprek met de betreffende 

huurders”, aldus Birkenhäger. “Het is voor onze medewerkers 

een hele kunst om onderhoud goed te plannen en ook aan 

individuele wensen te voldoen. Welke woningen krijgen er 

bijvoorbeeld schilderwerk, nieuwe kozijnen, een nieuwe keuken 

of toch groot onderhoud? Is wellicht nieuwbouw een betere 

optie, ondanks stijgende bouwkosten? Natuurlijk ga ik het 

liefst met alle 8000 woningen tegelijk aan de slag. Maar ook 

Sité kan iedere euro (die we via de huurinkomsten ontvangen) 

maar één keer uitgeven. Veel mensen weten niet dat we van 

die huurinkomsten ook bijvoorbeeld salarissen van onze 

medewerkers, rente voor leningen en landelijke heffingen (zoals 

de verhuurdersheffing) moeten betalen. Woningcorporaties zijn 

rijk, zegt men vaak. Op papier is dat zo omdat we 8000 woningen 

bezitten. Hierdoor kunnen we geld van banken lenen, maar voor 

een hoog banksaldo moet Sité toch echt woningen verkopen.  

En dat wil ik niet. Ik wil mensen juist een thuis geven!”

Wonen in de Achterhoek 

“De Achterhoek is een prachtige regio”, besluit Birkenhäger. 

”Een mooi voorbeeld is het project Magic Mix in Hummelo. 

Omwonenden dachten mee over de invulling. Statushouders 

(mensen die bijvoorbeeld gevlucht zijn vanwege oorlog) uit  

een andere cultuur en huurders wonen samen in ons pand.  

Het is een geslaagd project. Mensen staan voor elkaar klaar.  

Sité denkt graag mee in nieuwe leef- en woonconcepten zoals dit 

project. Het draagt bij aan de leefbaarheid in onze regio. 

Ook duurzaamheid krijgt de komende jaren aandacht in 

gesprekken met huurders en partners. Naast de zorg voor goede 

betaalbare woningen vind ik dit belangrijke onderwerpen voor 

een sociale woningcorporatie”.
• Els Birkenhäger
• 42 jaar en samenwonend
•  Werkt sinds 2011 bij Sité. Voorheen als manager Wonen  

en strategie. Daarvoor werkte ze bij provincie Overijssel  
en gemeente Amersfoort

•  Studeerde Bestuurskunde aan Universiteit Twente en werkt  
nu aan een bachelor rechten aan de Open Universiteit

•  Contact: els.birkenhager@swd.nl 
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Heeft u een huurachterstand of lukt het een keer niet om 

de huur tijdig te betalen? U bent echt niet de enige. 

Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw 

woningcorporatie om samen tot een oplossing te komen. 

Voor veel mensen is het lastig om hun financiële 
administratie bij te houden. Maar wie goed zicht 
heeft op de inkomsten en uitgaven weet veel beter 
waar hij aan toe is. Dit leidt tot minder financiële 
problemen en dus ook tot minder stress.

Inkomsten

Controleer of u recht heeft op toeslagen. Uit onderzoek blijkt 

bijvoorbeeld dat één op de zes huishoudens die bestaan uit 

55-plussers huurtoeslag laat liggen. Ook vragen velen van hen 

geen zorgtoeslag aan terwijl zij hier wel recht op hebben. Op de 

website www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken om 

te zien of u recht heeft op toeslagen. 

Uitgaven

Meten is weten! Het begint bij het inzichtelijk krijgen van uw 

financiële administratie. Het is daarom goed de zaken eens 

op papier te zetten. Schrijf op wat er maandelijks financieel 

binnenkomt en wat alle uitgaven zijn. 

Maak gebruik van twee bankrekeningen. U gebruikt er dan één 

voor de vaste lasten zoals de huur, energie en de abonnementen. 

De andere bankrekening gebruikt u voor uw overige uitgaven als 

kleding, cadeautjes, uit eten of de kapper. 

Pin één keer per week een bepaald bedrag waar u die week de 

boodschappen en andere aankopen van moet betalen. Contant geld 

geeft u minder gemakkelijk uit dan wanneer u de pinpas gebruikt.

Sparen

Het Nibud adviseert om minimaal 10% van het netto inkomen 

te sparen. Dit geld dat u opzij zet is bedoeld voor onvoorziene 

uitgaven. Dus gaat de wasmachine een keer kapot of heeft 

u nieuwe kleding nodig? Dan kunt u dit gerust van uw 

spaarrekening betalen.

Kinderen

Een belangrijke taak voor ouders is hun kind leren omgaan met 

geld. Als het zakgeld op is of uw kind komt nog iets tekort, spring 

dan niet altijd bij. Geld tekort komen en blut zijn hoort bij het 

leerproces. Geef uw kind dus ook de kans om zelf te ontdekken 

wat de financiële gevolgen zijn. 

Nog meer bespaartips

Heeft u een abonnement op de krant of telefonie, internet en 

televisie? Bel het bedrijf eens op en geef aan uw abonnement op 

te willen zeggen omdat u deze te duur vindt. De kans is groot dat 

ze u dan een goedkopere aanbieding doen.

Wissel jaarlijks van energieleverancier. U kunt gebruik maken 

van de beste aanbieding en krijgt vaak een aantrekkelijke 

welkomstpremie. Kijk op www.gaslicht.com om de verschillende 

energieleveranciers met elkaar te vergelijken.

Betaal tijdig uw rekeningen en voorkom dat er incassokosten 

bijkomen. Kunt u een rekening niet betalen, neem dan altijd 

contact op met het desbetreffende bedrijf en vraag om een 

betalingsregeling. 

Oma weet raad! 
Oei! Een rode wijnvlek op 
de bank? Dep er dan zo snel 
mogelijk wat witte wijn op.  
U kunt ook wat tafelzout op de 
vlek strooien. De rode wijn wordt 
dan opgezogen door het zout. 

Grootmoeders wijsheden 
worden vaak al generaties lang 
doorgegeven. Zo hebben oma’s 
altijd wel een oplossing voor 
de alledaagse huis-, tuin- en 
keukenproblemen.

Wij hebben deze geheimen van 
oma ontfutseld en er een aantal 
voor u op een rijtje gezet!

Stinkende afvoer

Wanneer het water in een sifon of stank-

afsluiter is verdampt kan dit flink gaan stinken. 

Giet een laagje sla- of olijfolie bovenop het 

water. Dit voorkomt de verdamping.

Mieren in huis? 

Mieren hebben een hekel aan 

nootmuskaat. Strooi wat op de plekken 

waar de mieren binnendringen.  

Etenslucht

Tijdens de feestdagen wordt het 

gourmetstel ook weer uit de doos gehaald. 

De gourmetlucht verhelpt u door bakjes 

met spiritus te vullen en deze de hele 

nacht te laten staan. Ook een pannetje 

water met azijn opzetten wil helpen.  

Zet dan gelijk de afzuigkap even aan!

Blinkend fornuis

Het roestvrijstalen fornuis maakt u 

schoon door deze in te wrijven met wat 

schoonmaakazijn op een vochtige doek. 

Wrijf daarna blinkend schoon met een 

droge microvezeldoek. 

Magnetron

Zet een schaaltje met water en azijn in de 

magnetron. Verhit het water tot het kookt 

en laat het dan nog een kwartiertje staan 

met de deur dicht. Nu is de magnetron 

zonder moeite schoon te maken en de geur 

van het opgewarmde eten is ook weg.

Sanitair

Kalkaanslag op kranen verwijdert u door 

een doekje gedrenkt in azijn om de kraan 

te wikkelen en dit minstens een uur in te 

laten werken. Poets de kraan daarna met 

een droge zachte doek op.

Kalk op de douchekop lost u op door de 

kop één nacht in warm water waaraan een 

flinke scheut azijn is toegevoegd te leggen.

Ook badkamertegels houdt u schoon met 

schoonmaakazijn. Als het allemaal droog 

is verdwijnt de lucht van de azijn vanzelf. 

Gebruik alleen schoonmaakazijn bij kranen 

en tegels. Andere materialen kunnen vaak 

niet tegen schoonmaakazijn.

Uw vloer

De strepen van schoenen op de vloer haalt 

u gemakkelijk weg met nagellakremover 

op een doekje. 

Dweil de laminaatvloer met water en 

een scheut schoonmaakazijn, dit droogt 

zonder strepen op.

Onkruid

Om onkruid tussen de tegels te 

verwijderen komt een oude verfkrabber 

goed van pas. Door de vorm van 

een driehoek wordt het onkruid aan 

weerszijden tussen de tegels verwijderd. 

Groene aanslag

Giet regelmatig het kookwater van 

aardappels over tegels met een groene 

aanslag. U zult versteld staan van het 

resultaat.

Goed gereG€LD

Op www.nibud.nl vindt u allerlei tips, tools  

en informatie om uw financiële administratie 

inzichtelijk te maken en op orde te brengen. 
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Informatiemarkt

Op de Samen Leven informatiemarkt waren, naast Sité, diverse lokale 

organisaties aanwezig die een rol hebben bij overlast en leefbaarheid. 

Er waren zorgorganisaties die kwetsbare mensen begeleiden bij 

het zelfstandig wonen. Maar ook bewonersinitiatieven, klushulp, de 

Stadskamer en de wijkagent. Huurders konden hier hun specifieke 

vragen kwijt en het gesprek aangaan over Samen Leven. 

Themasessie overlast

Wat als Samen Leven niet goed gaat? In het televisieprogramma 

de Rijdende Rechter zien we hoe ongemakken en overlast tot 

grote burenruzies leiden. Tijdens een themasessie boden onze 

wijkconsulent, de jurist en de gerechtsdeurwaarder een uniek 

kijkje achter de schermen van een overlastcase. Hoe gaan we daar 

als verhuurder mee om? Wat kunnen én mogen we als corporatie 

doen? Huurders werden uitgenodigd om met ons mee te denken: 

Is de huidige aanpak wel de beste manier? Welke rol kunt u als 

omwonende spelen bij overlast? De themasessie werd druk 

bezocht en leverde eye-openers op voor alle deelnemers.

Samen eten

Samen Leven is ook samen eten. Verschillende huurders gaven 

gehoor aan onze oproep om deel te nemen van de keukenbrigade. 

Met als resultaat dat alle deelnemers tijdens de Dag van het Huren 

werden getrakteerd op zalige hapjes uit alle windstreken.

Impressie

We hebben een filmpje laten maken dat een goede impressie geeft 

van de sfeer en de inhoud van de Dag van het Huren. Nieuwsgierig? 

U vindt het filmpje op www.swd.nl en op ons Youtube-kanaal.

Voor herhaling vatbaar

“Nuttig”, “leerzaam”, “gezellig”, “fijn om gehoord te worden” en 

“voor herhaling vatbaar”. Dat waren, in een notendop, de meest 

gehoorde reacties op de Dag van het Huren. Sité stelde de dag 

in het teken van Samen Leven. Leefbaarheid en overlast waren 

veel besproken thema’s. Bijna de helft van de huurders die de dag 

bezochten, vulden de enquête in. Daaruit bleek dat veel huurders 

naar theater Amphion waren gekomen met een concrete vraag 

of een probleem dat te maken had met overlast. Ze gaven aan 

dat ze hun zegje hadden kunnen doen en dat ze veel hadden 

opgestoken tijdens de dag.

Huurders kwamen echter ook uit nieuwsgierigheid, om 

medewerkers van Sité te ontmoeten of om oud-directeur Claus 

Martinot de hand te schudden voordat hij met pensioen ging.

Wat betekent Samen Leven voor u?

Directeur Els Birkenhäger kijkt tevreden terug op de dag: “Ik ben 

trots op dit resultaat. Duidelijk is dat de dag voldeed aan een 

behoefte.” Ze benadrukt: “We zetten stevig in op leefbaarheid 

en op het voorkomen en tegengaan van overlast. Dat doen we 

samen met gemeente en zorgorganisaties. Tegelijkertijd willen 

we in gesprek blijven met onze huurders. Vandaar dat we de 

landelijke Dag van het Huren aangrepen om met onze huurders 

van gedachten te wisselen over vragen als:  

Wat betekent  ‘Samen Leven’  voor u? Welke oplossingen ziet u 

om overlast te voorkomen of tegen te gaan? En: Welke rol ziet 

u daarbij voor uzelf en wat kan Sité betekenen of de zorg- of 

buurtorganisatie?”

Een luisterend 
oor tijdens 
de themadag 
Samen Leven

Wat betekent ‘Samen Leven’ voor u? Met die vraag nodigden we onze huurders uit om hierover het 
gesprek aan te gaan met ons en met diverse lokale zorg- en buurtorganisaties. Dat gebeurde tijdens een 
informatiemarkt en een themasessie die we in het kader van de Dag van het Huren op zaterdag 6 oktober 
organiseerden in theater Amphion. Liefst 200 huurders uit vrijwel alle wijken gingen op de uitnodiging in. 
Zij waardeerden vooral dat zij een luisterend oor vonden en gaven de dag een gemiddeld rapportcijfer 8.
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Prettig wonen, 
goed voor elkaar

Buren hebben veel met elkaar te maken. Ook al zie je elkaar 
niet iedere dag, buren merken toch regelmatig elkaars 
aanwezigheid. Bij prettig wonen is een goede relatie met  
de buren handig. Het spreekwoord zegt niet voor niets:  
”beter een goede buur dan een verre vriend.” Wanneer buren 
goed met elkaar omgaan en rekening met elkaar houden,  
woon je prettig en heb je het als buren goed voor elkaar.

Houd rekening met het geluid dat u veroorzaakt. Wees rustig voor 

uw buren, in ieder geval tussen 20.00 uur en 8.00 uur. Verwacht u 

geluidsoverlast te veroorzaken door een feestje of een klus in huis? 

Geef het dan tijdig aan bij uw buren. 

Houd uw woonomgeving schoon. Plaats uw vuilnis op de 

daarvoor bestemde plek. Zet geen vuilnis naast de container, dit 

trekt ongedierte aan en dit veroorzaakt overlast. Bovendien ziet 

het er niet netjes uit. 

Een huisdier geeft de eigenaar vaak veel plezier. Uw buurt-

genoten zijn misschien geen dierenliefhebbers en vinden 

dieren misschien eng. Houd rekening met uw buren en probeer 

hondengeblaf te voorkomen als u niet thuis bent, houd uw  

hond aangelijnd (loslopen kan op een daarvoor bestemd 

losloopterrein) en ruim de uitwerpselen van uw huisdier op. 

Heeft u een tuin of balkon? Verzorg uw buitenruimte goed. Knip 

de heg, maai het gras en plant bloemen, of plaats bloemen en 

planten op uw balkon. 

Overleg met elkaar wanneer je dingen wilt veranderen bij 

bijvoorbeeld de erfafscheiding, je van plan bent te verbouwen, 

een feestje wilt geven of over het parkeren van auto’s. Praten 

en luisteren naar elkaar is een kleine moeite en lost veel kleine 

misverstanden op.

Hoe goed kent u uw buren? Samen een kop koffie drinken doet 

vaak al wonderen om elkaar te leren kennen, elkaar te begrijpen en 

goed met elkaar om te gaan. 

Een fijne buurt en plezierig wonen doe je immers samen.

Wij hebben een aantal tips voor u
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Kunnen wij 
u helpen?

Tijdens bijeenkomsten en evenementen 
spreken wij veel woningzoekenden. 
Ook telefonisch en via de mail 
ontvangen wij uw vragen. We nemen 
de meestgestelde vragen met u door.

Heeft u een andere vraag of wilt 
u informatie voor uw persoonlijke 
situatie? Neem gerust contact  
op met uw verhuurder.  
Wij helpen u graag!

Ik ben 60 jaar, woon in een prachtige woning en ben nog 
heel vitaal. Ik heb geen verhuisplannen, maar maak me  
wel zorgen over de toekomst als mijn gezondheid minder 
wordt. Wanneer kan ik mij het beste inschrijven? 
Schrijf uzelf nu alvast gratis in via www.thuisindeachterhoek.nl. 
Op basis van uw woonwensen kunnen wij u, geheel vrijblijvend, 
informeren over de beschikbare woningen. Bovendien bouwt 
u inschrijftijd op die u kunt gebruiken bij het reageren op 
woningen die worden aangeboden via het model Aanbod.

Kunnen jullie mij informeren als er een passende 
huurwoning vrijkomt?
Geef bij uw inschrijving aan dat u een tipbericht via e-mail wilt 
ontvangen van de vrijkomende huurwoningen die passen bij uw 
woonwensen.

Ik ben op korte termijn op zoek naar een woning,  
Op welke woningen kan ik het best reageren?
Op welke woningen u de meeste kans maakt verschilt per plaats. 
Uw verhuurder kan u informeren over de mogelijkheden.

Word ik teruggeplaatst in positie wanneer ik  
een woning weiger?
Nee, een hardnekkige gedachte is dat wanneer u een woning 
weigert u dan teruggezet wordt in inschrijftijd of positie. Het 
weigeren van een woning doet niets af aan uw inschrijving.
De regels voor woningzoekenden met urgentie wijken hiervan af.

In welke plaatsen en wijken biedt Thuis in de Achterhoek 
woningen aan?
Op de website tonen wij de plaatsen waar op dat moment een 
woning beschikbaar is. Regelmatig vraagt u ons een overzicht van 
het totale woningbezit. Wij begrijpen uw vraag en zoeken naar een 
mogelijkheid een overzicht van alle woningen in de regio te tonen.

Zoek Gerichte Loting is verbeterd! 
Staat u ingeschreven als woningzoekende bij Thuis in de 
Achterhoek, dan hebben wij nieuws voor u. De Zoek Gerichte 
Loting is verbeterd! Wij vertellen u graag hoe het nu werkt.  
Pas snel uw woonwensen aan om meer kans te maken bij  
het reageren op woningen. 

Zoeken op de manier die bij u past
Woningen adverteren wij op verschillende manieren.  
Bij elke advertentie leest u hoe de woning wordt aangeboden.

Aanbod De woningzoekende met de langste 
inschrijfduur krijgt de woning aangeboden

Loting Iedereen heeft evenveel kans

Direct Wonen Wie het eerst reageert

Zoek 
Gerichte 
Loting

U maakt meer kans als u reageert op 
woningen op de plaats van uw keuze 
(of wijk als uw voorkeur Doetinchem is). 
Woningen in uw voorkeurplaats: 100 lootjes

Overige woningen: 1 lootje

Voorwaarden of voorrangsregels voor de woningen vindt u in de 
advertentietekst.

Pas uw woonwensen aan
Log in op de website om uw woonwensen aan te passen:
1)     Uw woonwensen voor het ontvangen van tipberichten.  

Via e-mail kunnen we informatie sturen van 
geadverteerde woningen die volledig passen bij uw 
woonwensen. 

2)     Kies de plaats waar u het liefst wilt wonen. Reageert  
u op een woning in deze plaats die via Zoek Gerichte  
Loting wordt aangeboden, dan ontvangt u 100 lootjes. 

Pas uw woonwensen nu aan. Kies uw favoriete plaats in de 
Achterhoek en maak meer kans op woningen die Thuis in de 
Achterhoek adverteert via Zoek Gerichte Loting. Natuurlijk kunt  
u ook op andere woningen reageren. 
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Siverder 
voor u 
Als huurder kunt u lid worden van de 

bewonersvereniging. Maar wat doet 

de bewonersvereniging eigenlijk? 

En wat vindt bewonersvereniging 

Siverder belangrijk voor u? 

Goed en betaalbaar wonen

De bewonersvereniging Siverder behartigt 

de belangen van de huurders op het gebied 

van wonen en woonomgeving. Een mooie, 

schone, veilige en prettige woonomgeving 

klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat 

is het niet. Sité Woondiensten en Siverder 

zetten zich in voor goed en betaalbaar 

wonen. Siverder pakt haar rol hierin door 

regelmatig te overleggen met gemeente, 

politie, wijkraden en natuurlijk met Sité 

Woondiensten als verhuurder. 

Meer over Siverder

Wilt u meer weten over Siverder? Meer 

informatie vindt u op www.siverder.nl.  

Heeft u een vraag, of wilt u lid worden  

van de vereniging? Neemt u dan gerust 

contact met hen op!

Wie klaart die klus? 
Als er iets kapot gaat in uw woning, dan is dat lastig en vervelend. Het slot 

dat niet meer werkt, die lekkende kraan of dat kapotte keukenkastje; u wilt 

het graag (laten) repareren. Maar, bent u nu zélf verantwoordelijk voor die 

reparaties of klaren wij die klus voor u? 

Lees wie welke klus klaart in de folder

Wie welke klus klaart hebben we overzichtelijk weergegeven in onze folder Service- 

en Glasfonds. In deze folder leest u welk onderhoud voor rekening van Sité is en welk 

onderhoud voor uw eigen rekening is. U ziet ook welke klussen binnen het lidmaatschap 

van het Service- en Glasfonds vallen. De folder vindt u op onze website of haalt u op bij 

ons kantoor. Meer informatie over het Service- en Glasfonds vindt u ook op onze website. 

Uitkijktoren

In mei 2018 is de uitkijktoren in Neede 
geopend. De toren kan door bezoekers 
beklommen worden. Vanaf het hoogste 
plateau, ongeveer 11 meter, kunt u met 
helder weer zelfs Groenlo zien liggen. Zeker 
de moeite waard op een mooie winterdag!

Weekmarkt

Elke vrijdagmorgen is er in het centrum van 
Ruurlo op het kerkplein een markt. Hier 
kunt u alles vinden wat een markt zoal te 
bieden heeft; van groente, fruit, kaas, vlees, 
brood, vis tot kleding aan toe. Daarnaast 
zijn er op en rond het kerkplein diverse 
winkels en koffie gelegenheden te vinden. 

BRONKHORST

Dickens

Zaterdag 15 december vanaf 11.00 uur 
t/m zondag 16 december 18.00 uur.

Dickens in Bronkhorst is een reis terug 
in de tijd. Tijdens het jaarlijkse festival 
wandelen burgers, boeren en buitenlui 
in negentiende-eeuwse kleding door 
de beklinkerde straten. Beleef de tijd 
van Charles Dickens en geniet van 
straattoneel, zangkoren, vuurkorven 
en een kleinschalige kerstmarkt in een 
prachtige omgeving. In de kapel wordt 
een poppenvoorstelling gegeven van het 
wereldberoemde verhaal “A Christmas 
Carol”. En wie geluk heeft, komt zelfs 
Ebenezer Scrooge in levende lijve tegen. 

Kosten en parkeren 
Toegang tot de stad Bronkhorst bedraagt 
dit weekend € 2,- per persoon. Kinderen 
t/m 12 jaar mogen gratis de stad betreden. 
De toegangsprijs is inclusief gratis 
parkeren bij Sporthal Het Hooge Wessel. 
Vanaf hier kunt u gratis gebruik maken van 
een huifkar die u naar het stadje brengt en 
later weer terug naar de parkeerplaats. 
www.scrooge-marley.nl

RUURLO NEEDE

Uit in de regio

Kinderfotopuzzeltocht 

Wist u dat de VVV in Neede een 
kinderfotopuzzeltocht heeft uitgezet?  
De route is 4,5 kilometer lang. De route 
wordt aangegeven door middel van 
vleermuisjes. Meer informatie hierover 
kunt u vinden via: www.vvvneede.nl

NEEDE

Kerstmarkt Simonsplein

Op zaterdag 15 en zondag 16 december 
van 12.00 tot 17.00 uur staat een kleine 
sfeervolle kerstmarkt rondom de 
kerstboom op het Simonsplein, maar 
ook naast de gezellige BAX-ijsbaan. 
‘s Middags lopen er weer meerdere 
kerstkoren door het centrum en er zal 
ook een kerstman aanwezig zijn! 

Midwinterhoornwandeling 

met lichtjesroute

Op zaterdagavond 22 december 2018 wordt 
al weer voor de tiende keer een sfeervolle 
midwinterhoornwandeling gehouden in het 
vestingstadje Groenlo. De vele mooie plekjes 
van het vestingstadje lenen zich bij uitstek 
voor deze sfeervolle wandeling. Deelnemen 
kan van 18.30 tot 22.00 uur en is gratis.

DOETINCHEM GROENLO VESTINGSTAD

Winterwandeltocht

Op 30 december kunt u een wandeltocht 
maken door de prachtige omgeving van  
Silvolde. U kunt onderweg kiezen of u  
een route wandelt van 10, 15 of 20 kilo-
meter. Natuurlijk zijn er mogelijkheden 
om uit te rusten. En om de kerstsfeer te 
verhogen zullen de Silvoldse midwinter-
hoornblazers vanaf de Paasberg hun 
klanken laten horen. Er kan gestart worden 
tussen 10.00 en 13.00 uur bij Grandcafé  
De Buurman, Markt 1 te Silvolde.

SILVOLDE 

RUURLO 

IJsclub Ruurlo
  
Het kan vriezen, het kan dooien
Als het vriest, haalt iedereen meteen de 
schaatsen uit het vet. De ijsbaan in Ruurlo 
is dan een mooie locatie om de schaatsen 
onder te binden. www.ijsbaanruurlo.nl

Klaart Sité de klus voor u?

Vanaf volgend jaar werken 
wij intensief samen met vier 
onderhoudsbedrijven uit de regio. 
Is er een reparatie- of onderhouds-
klus in uw woning? Dan klaart 
(per 1 januari 2019) één van deze 
onderhoudsbedrijven de klus bij  
u thuis. Uiteraard kunnen zij u  
tonen dat zij in opdracht van uw 
corporatie komen.

Nieuwe website 
voor Sité 
U heeft het vast al gezien: Sité heeft een nieuwe website. Daarop vindt u 

alle informatie voor huurders en voor woningzoekenden overzichtelijk 

gepresenteerd. En natuurlijk kunt u, zoals u al gewend was, zelf zaken 

regelen in Mijn Sité. Waar en wanneer u dat wilt.

Gebruikersvriendelijk

Met kortere teksten, meer gebruik van beeld en met informatie die gemakkelijk vindbaar 

is, is de nieuwe site een stuk gebruikersvriendelijker. Nieuw is dat de website in meerdere 

talen te lezen is met Google Translate. Ook heeft de nieuwe site een voorleeshulp. 

Ook heel handig: alle veel gestelde vragen met de antwoorden staan overzichtelijk en 

op onderwerp bij elkaar.

Wat vindt u van onze 

nieuwe website?

Natuurlijk zijn we heel benieuwd 

wat u van onze nieuwe website 

vindt. Wat bevalt u?  

Waar ziet u mogelijkheden voor 

verbetering? Laat het ons weten! 

Onze contactgegevens vindt u 

op de achterpagina van dit blad.
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Sommige Doetinchemmers kampen 
met ziekte, eenzaamheid, armoede.
Gelukkig reiken stadgenoten hen 
de hand. Stichting Present leidt die 
vrijwilligershulp in goede banen.

Als de nood hoog is, komt hulp als geroepen. 

Doetinchemmer Erik (50) zit een paar jaar geleden 

op een dood punt in zijn leven. Verslaafd aan 

alcohol verwaarloost hij zijn lichaam, zijn huis is 

amper bewoonbaar. “Het ging heel slecht met 

mij”, vertelt Erik. Een hulpverlener van IrisZorg, een 

instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke 

opvang, koppelt Erik aan Present. Niet veel later 

knapt een clubje vrijwilligers het huis van Erik op. 

Mét (een dan afgekickte) Erik. Die is er nog steeds 

van onder de indruk, stralend, in zijn woonkamer 

die opgeruimd is en blinkt.

Brug slaan 

Present slaat een brug tussen mensen die willen 

geven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en 

de hulp goed kunnen gebruiken. “We merken dat 

veel mensen iets willen dóen voor een ander, maar 

niet weten hoe”, vertelt Nelly de Vries, werkzaam bij 

Present, als algemeen coördinator én als vrijwilliger.

Monique uit Doetinchem kreeg vorig jaar ineens 

met veel tegenslag te maken. Ze werd ziek 

waardoor haar bedrijf stilviel. De onderneemster 

moest op stel en sprong haar bedrijfspanden 

ontruimen – iets wat Monique onmogelijk in haar 

eentje zou kunnen. Ook zij kreeg in samenwerking 

met haar buurtcoach hulp van Present. ‘Zomaar’. “Ik 

stond versteld van de hulp. Eigenlijk bouwden we 

in een paar uur een band met elkaar op.  

We ruimden samen op en tegelijk werd ik getroost.”

De vrijwilligers van Present gaan nooit 

individueel aan de slag maar steeds als duo of in 

groepsverband. Meestal eenmalig en kortdurend. 

Studievrienden, sportclubs, collega’s maar ook 

gezinnen melden zich bij Present aan voor 

vrijwilligerswerk. Jong en oud dus. Om iets voor 

een ander te doen. Ten gunste van de leefbaarheid 

in de buurt: ze knappen een verwaarloosde tuin 

op, brengen een huis op orde. Ze zorgen ervoor 

dat iemand eindelijk weer in een schoon bed in 

een opgeruimde slaapkamer slapen kan.

De organisatie merkt dat er veel werk te verzetten 

is – continue. Maar de animo om te helpen is groot, 

merkt Nelly. “De vrijwilligers vinden het leuk in 

groepsverband iets voor kwetsbare stadgenoten 

te doen. Het is eenmalig, je zit nergens aan 

vast en er is meteen resultaat. De een ziet het 

als teambuilding, de ander vindt het bijzonder 

anderen te ontmoeten. Het is dankbaar werk 

dat bij deze tijd past.” Professionele hulpverleners 

melden de hulpontvangsers aan bij Present en 

elke keer wordt zorgvuldig bekeken welke klus het 

beste past bij de vrijwilligers.

 

Hulpvraag? 

Hebt u ook een klus, klein of groot, waar u niet aan 

toekomt door uw gezondheid, door onvoldoende 

financiële middelen en is er niemand die helpen 

kan? Neem contact op met uw buurtcoach, 

sociaal consulent of hulpverlener. Zij kunnen uw 

hulpvraag indienen bij Present. 

 

presentdoetinchem.nl    presentbronckhorst.nl

Contactgegevens Sité

Huurders van Sité kunnen 24 uur per dag,  
7 dagen per week online zaken regelen  
via de persoonlijke pagina MijnSité. 

Openingstijden balie
Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur 
telefonisch en op afspraak

Bezoekadres
Hofstraat 47
7001 JD Doetinchem
(tegenover de Gruitpoort)

Correspondentieadres
Postbus 172
7000 AD Doetinchem
Telefoon: (0314) 37 20 00

Online
   www.swd.nl
  site@swd.nl
    @SiteDoetinchem
   SiteWoondienstenDoetinchem

Colofon

Sité Accent
Is een uitgave van Sité Woondiensten  
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Sité Accent is het blad dat u op de hoogte 
houdt over belangrijke ontwikkelingen op 
het gebied van wonen in de Achterhoek.
Wij houden u op de hoogte, maar
houdt u ook ons op de hoogte! We
willen weten wat er speelt in de
gemeenschap, de wijk, de buurt en
bij de bewoners. Daarom verwijzen
wij in Sité Accent vaak naar onze
website en onze contactgegevens.
Op deze manier kunt u bij ons
aankloppen met vragen of wensen
en stellen wij u, als klant, centraal.

Een team 
helpende 
handen
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