
Samen met Willem van Duijn, lijst-

trekker voor het CDA Katwijk bij de 

komende gemeenteraadsverkiezin-

gen en als wethouder verantwoorde-

lijk voor de totstandkoming van De 

Burgt, haalt hij herinneringen op over 

de aanloop naar De Burgt. ‘Ik was nog 

maar net geïnstalleerd als wethouder 

en toen had ik Piet en de voorzitter 

van de vereniging, Aad vom Hofe, 

al aan m’n bureau. Ze zochten een 

nieuw onderkomen, want ze moesten 

vanwege de renovatie uit het Dien-

stencentrum vertrekken. Ze waren 

direct  enthousiast toen De Burgt in 

beeld kwam.’ Lachend vervolgt hij: 

‘De inzet van de club was een zo laag 

mogelijke huur. Dat was een char-

mant spel.’ ‘Natuurlijk’, reageert Piet, 

‘dat vind ik een logische insteek.’ De 

Sportnota die de gemeenteraad in 

2012 vaststelde bracht uitkomst in 

de onderhandelingen. De biljartver-
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eniging kon aanspraak maken op de 

tarieven die ook voor andere sport-

verenigingen gelden. 

Tachtigers
‘Het is fijn dat we hier mogen zijn’, 

geeft Piet aan. ‘We hebben bijvoor-

beeld leden van boven de tachtig jaar. 

Die komen hier elke dag een balletje 

stoten. Maar eerst zitten ze dan hier 

aan de tafel, hun verhaal te doen. Die 

en die is ziek en m’n kleindochter is 

zwanger van de derde. Machtig mooi 

dat ze dat dan allemaal aan mij ver-

tellen.’ Willem van Duijn vult aan: ‘Er 

komen steeds meer senioren in onze 

gemeente. Dan is het belangrijk dat 

er voor hen goede voorzieningen 

zijn. De biljartvereniging in De Burgt 

is daar een prachtig voorbeeld van.’

‘We krijgen hier alleen maar compli-

menten. In de feestweek hadden we 

het traditionele toernooi. Dat duurt 

wel 21 avonden en is verspreid over 

zeven weken. De finale is in de feest-

week. Er zitten wedstrijden tussen 

van hoog niveau. Vorig jaar deden 

er veertig spelers mee. En als er een 

Kattukker meedoet, dan neemt ie vijf 

supporters mee. Geweldig vind ik 

dat!’ Piet de Mooij raakt er niet over 

uitgesproken. Ondertussen houdt hij 

de zaak goed in de gaten. Terwijl we 

zitten te praten steekt hij z’n vinger 

in een plantenpot. ‘Die staat droog, 

daar moet een beetje water bij.’

Huiskamer
Voor Willem van Duijn is de realisatie 

van De Burgt één van de hoogtepun-

ten van de afgelopen periode. ‘Het is 

een plek voor ontmoeten en ontspan-

nen, zeg maar de huiskamer van 

Rijnsburg. De bibliotheek is heel aan-

trekkelijk geworden en trekt dagelijks 

veel bezoekers. En er is plek om te 

ondernemen, in het Dorpskantoor. 

Flink wat ondernemers vonden daar 

al onderdak. Wat mij betreft staat De 

Burgt model voor de dorpshuizen die 

we in de Terp in Valkenburg, in De 

Roskam in Katwijk Binnen en in Tri-

podia in de Hoornes willen realiseren. 

In Valkenburg zijn we inmiddels ge-

sprekken gestart met een aantal ver-

enigingen en andere partijen. Ze zijn 

heel erg enthousiast. Kijk, daar word 

ik nou blij van!’

De superlatieven rollen uit zijn mond. Razend enthou-

siast is hij, Piet de Mooij, secretaris van Biljartvereniging 

“de Bogaert” en een van de trekkers die De Burgt tot 

stand brachten. Zijn biljartvereniging vond er onderdak 

en sindsdien is De Mooij er dag en dagelijks te vinden. 

‘Het is mijn tweede huis!’, aldus De Mooij.
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Zwem- en Poloclub Katwijk heeft 

het plan opgevat om in de komen-

de nazomer een waterpolotoer-

nooi te organiseren in de uitwate-

ring in Katwijk aan Zee. Voor het 

toernooi worden ploegen uitgeno-

digd uit plaatsen langs de Limes, 

de noordelijke grens van het oude 

Romeinse rijk. Een delegatie van 

het CDA Katwijk die de club on-

langs bezocht had de primeur 

voor dit bericht. Sportwethouder 

en CDA lijsttrekker Willem van 

Duijn reageerde enthousiast: ‘Het 

imago van Katwijk als sportge-

meente wordt met dit idee alleen 

maar versterkt.’ De zwemvereni-

ging moet haar plannen nog be-

spreken met het Hoogheemraad-

schap en andere instanties. 

Wie spoedeisende zorg nodig 

heeft, kan vaak snel en goed  

terecht in het Diaconessenhuis 

in Leiden. Dat ziekenhuis is voor 

veel inwoners van Katwijk, Rijns-

burg en Valkenburg prima be-

reikbaar. Er zijn geluiden dat de 

afdeling voor spoedeisende zorg 

gesloten wordt. Dat is een keuze 

van de zorgverzekeraars, niet 

van het ziekenhuis zelf. Het CDA 

Katwijk is bezorgd over deze ont-

wikkeling. Voor het CDA is erg 

belangrijk dat zorg dicht bij men-

sen wordt georganiseerd. Goede 

spoedeisende zorg is daar on-

derdeel van. De besluitvorming is 

nog niet definitief. Het CDA Kat-

wijk steunt het Diaconessenhuis 

in haar discussies met de zorgver-

zekeraars om de spoedeisende 

hulp beschikbaar te houden voor 

de inwoners uit onze gemeente.
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