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Beste Buurtgenoot, 
 
Door het Coronavirus is uw en ons sociale leven erg veranderd.  
Wij, als bestuur van Stichting Blaarthem beseffen erg goed dat dit een grote 
invloed kan hebben op uw belevenis en uw gevoel van vrijheid. Dit kan ervoor 
zorgen dat eenzaamheid toeslaat! 
U en wij worden momenteel dagelijks geconfronteerd met het Coronavirus en nu 
de feestdagen in aantocht zijn en Sinterklaas in ons land is,  kan dat gevoel sterker 
worden. Daarom willen wij u een attentie aanbieden in het teken van het 
Sinterklaasfeest, maar ook in het bijzonder:  

Wij zijn jullie niet vergeten! 
 
Als Stichting Blaarthem zijn wij genoodzaakt om de regels van het RIVM op te 
volgen.  Dit heeft ertoe geleid dat veel van onze activiteiten niet mochten en 
konden worden georganiseerd. Zoals: de fietstocht met BBQ, onze 
koffieochtenden, de jaar-bijeenkomst, onze straatspeeldag, de jaarlijkse 
opschoondag, Halloween, de Sinterklaas-tour door de wijk en de gezellige 
kaartavonden. Helaas kan ook het trampolinespringen voor de kinderen in de 
kerstvakantie dit jaar niet doorgaan.  
 
Wel onderhouden wij als bestuur contacten met onze partners, zoals de 
Gemeente Eindhoven, de wooncorporaties en Wij Eindhoven. Dit doen we middels 
de digitale technieken. Momenteel zijn wij in overleg om het buurtcontract voor 
2021 inhoud te geven.  
Wij als Stichting Blaarthem, bereiden ons voor op een andere nieuwe manier van 
samenwerken en willen maximaal voorkomen dat u daar hinder van ondervindt. 
Maar helemaal voorkomen zal niet haalbaar zijn. 
 
Niet alleen het corona virus maakt het ons lastig, ook gebeurtenissen van buitenaf 
hebben invloed. Het overlijden van onze webbeheerder Eelco zorgde ervoor dat 
wij genoodzaakt waren de website stop te zetten. Ondertussen zijn wij bezig met 
het bouwen van een nieuwe website. Hierover zullen wij u te zijner tijd 
informeren. 
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De straatkamer aan de Fallastraat 9 is nog steeds bruikbaar voor onze Stichting, 
maar.....  
wij hebben tevens de mogelijkheid gekregen om ons te vestigen in het voormalige 
schoolgebouw van de Internationale School aan de Humperdincklaan 4.  
Deze ruimte, die groter is en uit twee delen bestaat, is zo goed als ingericht. Zodra 
het RIVM het toelaat nodigen wij u allen graag uit om onze mooie nieuwe locatie 

te komen bewonderen, onder genot van een drankje en hapje. 😊 

  
Verder zijn wij, naast de enthousiaste vrijwilligers die onze stichting al rijk is, altijd 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers die hun bijdrage willen leveren aan en voor 
Blaarthem! Bij interesse stuur je een mail naar info@stichtingblaarthem.nl 
 
Het bestuur van Stichting Blaarthem wenst u alle goeds! En mooie Feestdagen!  
Wij hopen en wensen jullie allen een voorspoedig 2021, waarin er snel opnieuw 
contact kan worden gemaakt en waarin we weer gezellige en informatieve 
bijeenkomsten kunnen houden en organiseren! 

 

TROTS OP BLAARTHEM 
 

Alle goeds namens het bestuur van Stichting Blaarthem!  
 
Debora, Josje, Wilma, Theo, Sito, Piet en Jan.  
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