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Diamanten bruiloft echtpaar 
Lasschuijt-Sont 
Zestig jaar geleden, op 30 augustus 1956, gaven L. Lasschuijt (destijds 
22) en T.P. Sont (destijds 20) elkaar in de marinestad Den Helder het ja-
woord. Door omstandigheden ontving het diamanten echtpaar burge-
meester Wendy Verkleij niet op de trouwdag zelf, maar drie weken later. 
De burgemeester verraste de kersverse Uitgeesters met een feestboeket 
en een kopie van hun oorspronkelijke trouwakte.

Geboren in Leiden, toog de diamanten bruidegom als vierjarige naar Den 
Helder. Daar ging hij naar dezelfde lagere school als zijn aanstaande en 
woonde jaren bij haar in de straat voordat zij elkaar via de vriendinnen-
club van haar nichtje beter leerden kennen en de vonk eindelijk over-
sloeg. Na de bewapeningswerkplaats van de marine en de bedrijfsoplei-
ding kwam de heer Lasschuijt op de wapentechnische school waar hij 
achttien jaar als leraar zou werken, met een voorliefde voor het vak wis-
kunde. Zijn echtgenote werkte vele jaren als psychologisch assistente in 
de Jeugdzorg (RIAGG).

Na hun werkende leven zijn er tal van hobby’s: lezen en het schrijven van 
artikelen voor de Helderse Historische Vereniging is zijn afdeling, kunst-
schilderen en spelletjes op de tablet doen de hare. Wandelen en reizen 
doen ze samen.

Pas sinds april dit jaar wonen de heer en mevrouw Lasschuijt in Uitgeest. 
Ze kwamen hierheen om dichterbij de middelste van hun drie zonen en 
zijn gezin te zijn. Daar gingen heel wat verhuizingen aan vooraf: onder 
meer naar Wieringen, Hippolytushoef en Juliandorp. Uitgeest kenden ze 
al wel van kampeervakanties aan de Lagendijk en van het Uitgeestermeer 
waar ze met volle teugen genoten. Zoals ze nu ook van het duingebied ge-
nieten in de nabije omgeving en van hun twee kleinzoons en twee klein-
dochters. ‘En niet te vergeten van de hulpvaardigheid en vriendelijkheid 
van de Uitgeesters,’ benadrukt het echtpaar.

Ophaaldata gft-afval
In week 40 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 3 oktober
De Kleis en Waldijk: woensdag 5 oktober
De Koog: donderdag 6 oktober
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 7 oktober

BUrgerLIjKe StanD
natUraLISatIe
Sinds 19 september is de heer 
j. Kennedy, afkomstig uit 
groot-Brittannië, officieel nederlan-
der. Burgemeester Wendy Verkleij 
verraste hem na ondertekening van 
de Verklaring van Verbondenheid 
met een boeket bloemen en een 
kookboek met nederlandse 
recepten (foto: gemeente Uitgeest).

getrOUWD
r.C. rodenburg en S.W.M. Meijs

Subsidiemarkt op 3 oktober
In plaats van de reguliere vergadering van de Commissie Samenlevings-
zaken vindt op maandagavond 3 oktober een subsidiemarkt plaats in 
het gemeentehuis. Vanaf 20.00 uur presenteren zich de subsidiepartners 
van de gemeente: Maatje Z (Centrum voor Mantelzorg), Socius (Stichting 
maatschappelijke dienstverlening), Inova (Vluchtelingenwerk), MEE (On-
dersteunt mensen met een beperking). 

Zij zullen in een korte presentatie de volgende vragen beantwoorden:
- Wat doet uw organisatie?
- Voor wie in Uitgeest?
- Met welk resultaat?
- Wat zijn de ambities?

Verder is er een markt waar de organisaties hun aanbod kunnen presen-
teren en aanvullende informatie geven.

Het programma ziet er als volgt uit:
20.00 uur: Start subsidiemarkt met welkomstwoord wethouder 
 (raadzaal)
20.05 uur: Presentaties subsidierelaties (raadzaal)
20.45 uur: Informatiemarkt raadsleden, commissieleden en burgers (hal)
21.30 uur: Sluiting met een hapje en een drankje (hal)

Commissie grondgebiedzaken
De raadscommissie Grondgebiedzaken van dinsdagavond  4 oktober gaat 
niet door.

Wat kan er beter aan het 
stationsgebied?
Op 2 november 2016 vindt er een schouw plaats van het stationsgebied 
van de gemeente Uitgeest. Tijdens deze schouw wordt gekeken naar de 
sterke en minder sterke punten van het gebied en wordt geïnventariseerd 
welke verbeteringen er mogelijk in de toekomst kunnen worden aange-
bracht.

De gemeente betrekt graag omwonenden en bedrijven rondom het stati-
onsgebied en gebruikers van het openbaar vervoer bij deze schouw. Wie 
hiervoor belangstelling heeft kan zich tot 10 oktober 2016 opgeven via 
het e-mailadres b.visser@uitgeest.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Visser, tel. 
0251-361170.

Zes bladkorven op proef 
Op verzoek van verschillende inwoners start de gemeente dit najaar 
met een proef. Er komen zes bladkorven op de volgende locaties:

- Kooglaan ter hoogte van de Melis Stokelaan
- Kooglaan ter hoogte van huisnummer 102
- Anna van Renesselaan ter hoogte van huisnummer 39
- Benesserlaan ter hoogte van huisnummer 41
- Prins Bernhardstraat ter hoogte van huisnummer 36
- De Loet tegenover huisnummer 23

De bladkorven zijn alleen bedoeld voor het deponeren van bladafval. 
Andere materialen zoals takken en (pot)grond horen er beslist niet in 
thuis. De gemeentelijke buitendienst zal de bladkorven regelmatig ko-
men legen.

Vragen over de bladkorven kunt u mailen naar wijkbeheerder John 
Blokker: j.blokker@uitgeest.nl.

nieuwe gemeentegids
De nieuwe gemeentegids is uit! Wie geen exemplaar op de deurmat ziet val-
len kan er een komen afhalen van de leestafel in het gemeentehuis. Online 
doorbladeren kan natuurlijk ook: http://lokaaltotaal.nl/uitgeest

Burgemeester Wendy Verkleij met het diamanten echtpaar 
Lasschuijt-Sont (foto: gemeente Uitgeest).




