
 

 

 

 

 

 

Pijnacker, 7 mei 2019 

 

Geachte omwonenden van het voormalige rouwcentrum van De Laatste Eer aan de Thorbeckelaan 
82a. 

De Stichting Pijnackers Denksport Huys en uw Wijkvereniging Pijnacker Noord, willen u met deze 
brief op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rond het voormalige rouwcentrum. 

De gemeente Pijnacker heeft besloten aan de Stichting Pijnackers Denksport Huys een gemeente 
garantie te geven om de aankoop van het voormalige rouwcentrum mogelijk te maken. 

Deze week zal de acte van aankoop bij de notaris passeren, zodat de Stichting Pijnackers Denksport 
Huys formeel eigenaar wordt van het voormalige rouwcentrum aan de Thorbeckelaan 82a. 

De Stichting is voornemens om het gebouw per 1 september in gebruik te nemen. 

Om het als Denksport Huys in gebruik te kunnen nemen zal het gebouw inwendig moeten worden 
aangepast. De stichting is druk bezig met het maken van de benodigde plannen voor de verbouwing en 
mogelijk heeft u hiervan al iets gemerkt, doordat het op het terrein een komen en gaan was van 
personen die mogelijk bij de inwendige aanpassing betrokken worden. 

Nu deze week de definitieve overdracht plaats vindt, kan er ook een aanvang worden gemaakt met de 
inwendige aanpassing. 

Aan de buitenzijde zullen er geen veranderingen aan het gebouw plaats vinden. 

De Stichting is voornemens na de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden “Open Huis” te 
houden, zodat u in de gelegenheid wordt gesteld het gebouw te bezichtigen. 

Zoals wij u al eerder hebben meegedeeld is er tussen de Stichting en de Wijkvereniging 
overeenstemming bereikt over het parkeergedrag van de leden van de van de Pijnackerse Bridge Club 
(PCB) en Multi Bridge, die samen deel uit maken van de Stichting Pijnackers Denksport Huys. 

Via onze website www.pijnaker-noord.nl zullen wij u, betreffende het bovenstaande, zo goed mogelijk 
op de hoogte houden. 

Mocht u een dringende vraag hebben stuurt u dan een e-mail naar info@pijnacker-noord.nl 


