
                                                                                                                                             
Beste mensen, 

Omdat ik op 19 januari a.s. niet bij de algemene ledenvergadering van de Jeu de Boulesclub Den Burg 

aanwezig zal zijn, wegens hieronder genoemde reden, wil ik mij hierbij op verzoek van Diana Kardijk 

op deze wijze aan jullie voorstellen. Dit kennismakingsbericht zal ook in de eerstvolgende 

nieuwsbrief worden geplaatst. 

Sinds augustus 2018 speel ik op de club.   

Ik ben Peter Vooijs. Geboren en getogen in Rotterdam. Getrouwd met Vera die al een aantal jaren 

lid is van deze mooie club. Trotse vader van 3 (grote) kinderen (2 zonen en 1 dochter) en trotse opa 

van 6 kleinkinderen (2 kleinzonen en 4 kleindochters) waarvan er maar liefst 3 in 2018 zijn 

geboren.        Ja, ja……….het kan niet op; moet niet te gek worden! In het weekend van 18 januari 

vieren wij ons jaarlijks familieweekend in Drenthe met deze clan. Dit is de reden waarom ik er op 

19 januari niet bij de vergadering zal zijn. 

Na Rotterdam heb ik 7 jaar in Piershil gewoond. Vera woonde daar destijds. Toen ik haar voor het 

eerst ontmoette, vroeg ik haar waar zij woonde. Piershil antwoordde zij. “Dus in Engeland?” 

reageerde ik. Hoewel slechts 30 kilometer van Rotterdam verwijderd, gelegen op het Zuid Hollandse 

eiland de Hoeksche Waard, had ik nooit van dit dorpje gehoord. Overigens is Vera ook een 

Rotterdamse maar zij werkte daar in de buurt in Oud Beijerland. De naam Piershil is afgeleid van de 

Hil (heuvel) van Pier (een eenden kooiker uit vroeger tijden). 

In 1986 zijn wij naar Texel verhuisd. Ik kreeg een baan aangeboden bij het NIOZ waar ik tot mijn 

vervroegd pensioen vorig jaar de afdeling Personeelszaken onder mijn beheer heb gehad. 

Daarvoor heb ik na mijn militaire diensttijd 7 jaar bij het Erasmus Medisch Centrum gewerkt (het 

toenmalige Dijkzigt ziekenhuis) en bijna 2 jaar bij de gemeente Oud Beijerland. Bij beide 

werkgevers op de afdeling Personeelszaken. 

Bestuurlijke ervaring? Het NIOZ heb ik jarenlang vertegenwoordigd in de WVOI 

(Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen) Dit zijn 5 wetenschappelijke organisaties 

waaronder NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek – de broodheer van 

het NIOZ). Tevens in het GO (Georganiseerde Overleg met de vakbonden inzake cao 

onderhandelingen). Ik ben enkele jaren secretaris geweest van het jeugdbestuur van s.v. Texel, 

tevens circa 10 jaar als jeugdleider. Lid geweest van de medezeggenschapsraad van de Jozefschool. 

Circa  4 jaar vertrouwenspersoon van het openbaar onderwijs Texel.  En, hoewel dit niets met 

bestuurlijke ervaring te maken heeft, circa 10 jaar papier met het busje opgehaald voor de scouting 

Texel.  

Hobby`s? Jarenlang gevoetbald. Vanaf pupil bij Sparta Rotterdam (nog steeds mijn clubje) tot en 

met via meerdere clubs het recreatie elftal van s.v. Texel.  Verder lees ik graag, met vakantie gaan 

en bovenal mijn gezin met alle aanhang. 

Willen jullie meer van mij weten, neem gerust contact met mij op.  

Niet alleen de sport Jeu de Boules vind ik prachtig, maar vooral de spelvreugde en het 

enthousiasme die ik bij jullie aantref, doen mij goed. Dat moeten wij erin houden. Ik zal hiervoor, 

samen met jullie, mijn beste beentje voortzetten.   

Met jullie instemming zal ik op 19 januari lid worden van jullie bestuur. 

Beste groet,  Peter Vooijs. 


