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Nieuwsbrief januari 2022 

Beste Locatieverenigingsleden, 

 

Middels deze nieuwsbrief willen wij eenieder een voorspoedig nieuwjaar 

wensen. Verder willen we van de gelegenheid gebruik maken om jullie te 

informeren over de stand van zaken. 

 

Als bestuur zijn we druk bezig met het voorbereiden van de stukken om in 

te schrijven bij de gemeente en om ervoor te zorgen dat er vóór 28 

februari een gedegen Plan van Aanpak ligt. Dit kost veel tijd. 

 

Zodra de coronamaatregelen het enigszins toelaten zal een fysieke 

bijeenkomst gehouden waarin wij jullie informeren over de stand van 

zaken en ons Plan van aanpak zullen toelichten. Meer informatie volgt op 

korte termijn. 

 

Bestuurswijziging 

We zijn verheugd jullie mede te delen dat het bestuur van 

Locatievereniging is versterkt met Frits Pijnenburg en Ad Castelijns. 

Frits Pijnenburg zal het voorzitterschap van Louis Spoelstra overnemen. 

Louis blijft nog wel actief binnen de vereniging. 

 

Frits Pijnenburg: 

Geboren in 1946. Al heel lang getrouwd met Nelly. CPO is altijd mijn 

passie geweest. Ook na mijn tijd als wethouder in Bladel. Samen met 

anderen je woning en woonomgeving creëren levert zoveel mooie dingen 

op. 

 

Ad Castelijns: 

Geboren en getogen in Bladel. 
Vader van twee dochters en vijf kleinkinderen. 
Ik ben inmiddels 75 jaar. Actief geweest in diverse verenigingen. 
Momenteel nog actief in de milieuvereniging. 
Door samen te bouwen zal een mooie samenhorigheid  ontstaan. 
 

Helaas heeft Judith Huijbregts aangegeven te willen stoppen met haar 

bestuursfunctie.  

 

Tot slot 

Ondanks het feit dat het wellicht stil is, zitten we niet stil. Er is nog een 

hoop te doen om de deadline van 28 februari te halen. We zijn in gesprek 

met de gemeente en professionele begeleiders om een team samen te 

stellen zodat de gemeente niet om ons heen kan ten tijde van onze 

inschrijving. 
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Met vriendelijke groet, 

Bestuur Locatievereniging Bladel, 

 

Fits Pijnenburg, Louis Spoelstra,  

Monique Castelijns, Ad Castelijns, & Bart Pijs 

 

 


