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Burgemeester naar diamanten 
echtpaar Schoenmaker
Op de zestigste verjaardag van hun kerkelijke huwelijksinzegening ging 
burgemeester Wendy Verkleij donderdag 6 oktober op bezoek bij de heer 
en mevrouw Schoenmaker-van der Wielen. De burgemeester verraste de 
85-jarige Uitgeesters in hun woning aan de Wethouder Twaalfhovenstraat 
met een feestboeket in herfstkleuren.

Zonder de Tweede Wereldoorlog was het er waarschijnlijk niet van geko-
men. Het winkelpand in Rotterdam waar de vader van Gerard Schoenma-
ker werkte werd bij een bombardement verwoest. Er was nog één andere 
winkel in het bedrijf: in Amsterdam. Zo verhuisde het gezin Schoenmaker 
naar de hoofdstad, waar Gerard jaren later Louise van der Wielen zou ont-
moeten. Die daar vanuit het Gelderse Hedel heen trok vanwege haar vak: 
kinderverzorging.

In februari 1956 trouwden ze voor de wet. ‘We moesten wel, want dat 
was de enige manier om aan een woning te komen.’ Dat werd een eenka-
merwoning zonder wasgelegenheid aan de Bloemgracht, tegenover het 
Anne Frankhuis. Het kerkelijk huwelijk op 6 oktober in de Mozes en Aä-
ronkerk was voor het kersverse echtpaar pas het ware feest. Dat hebben 
ze dan ook onlangs voor de zestigste keer groots gevierd, met een gezel-
schap van liefst 112 personen, beginnend met een heilige misviering en 
voortgezet in een zaal van De Slimp.

De heer Schoenmaker heeft tot zijn zeventigste gewerkt in de administra-
tie en boekhouding. Eerst voor een baas, daarna voor zichzelf. Met als 
werkadres de eigen woning aan de Wethouder Twaalfhovenstraat, waar-
heen het jonge gezin in 1960 verhuisde toen het met twee kinderen in 
een ruimte van vijf bij vijf aan de Bloemgracht toch wel erg krap werd. 
Mevrouw Schoenmaker hielp vele jaren mee in de boekhouding en daar-
naast verzetten ze samen een vracht vrijwilligerswerk in woningbouw, 
gezinszorg, kerk en bejaardenwerk. Het leverde hem twee hoge kerke-
lijke onderscheidingen op en haar één. En niet te vergeten een ware zee 
aan wenskaarten voor hun diamanten bruiloft.

Samen met zoon en dochter, vier kleinzoons, twee kleindochters en een 
achterkleinzoon zijn de krasse Uitgeesters vast van plan er nog jaren van 
te genieten.

Ophaaldata gft-afval
In week 42 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 17 oktober
De Kleis en Waldijk: woensdag 19 oktober
De Koog: donderdag 20 oktober
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 21 oktober
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Ter afsluiting gingen inwoners, raadsleden en vertegenwoordigers van 
organisaties met elkaar in gesprek tijdens de informatiemarkt in de hal 
van het gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest)

‘Subsidiemarkt’ met sociale partners
Maandagavond 3 oktober opende wethouder Antoine Tromp een bijzon-
der evenement in het gemeentehuis van Uitgeest: de subsidiemarkt So-
ciaal Domein. Een mooie kans voor inwoners en raadsleden om kennis 
te maken met een aantal maatschappelijke partners van de gemeente. 
Aanwezig waren Socius, Sociaal.nl, MEE & de Wering, Inova en MaatjeZ.

De maatschappelijke organisaties presenteerden in zogenaamde ‘pit-
ches’ van vijf minuten wat zij doen voor Uitgeest en wat hun plannen 
zijn voor de toekomst. Alle partijen gaven aan zich op hun terrein in te 
zetten voor het versterken van de zelfredzaamheid en het eigen net-
werk van de cliënten. Ook gaven de organisaties aan de onderlinge sa-
menwerking te verbeteren.

Woninginbraken stoppen we samen
Op vrijdag 14 oktober rijdt een preventieteam in herkenbare ‘Buurtauto’s 
Stop Woninginbraken’ door Uitgeest. Het team bezoekt straten waar de 
afgelopen tijd inbraken zijn gemeld. Daar gaan zij in gesprek met bewo-
ners en geven gratis voorlichting over een betere beveiliging van hun wo-
ning en het verkleinen van de kans op inbraak. De adviseurs geven ook 
uitleg over het herkennen en melden van verdachte situaties.

De gemeente Uitgeest is een van de gemeenten die samen met politie en 
Openbaar Ministerie meedoen aan het project ‘Buurtauto Stop Woningin-
braken’. Voor deze uitvoering zijn alleen preventieadviseurs van ISA Secu-
rity actief. Indien u wordt benaderd door een ander beveiligingsbedrijf is 
dat niet namens de gemeente Uitgeest. 

Wat kunt u zelf doen?
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk, goede buitenverlichting en laat niet  
 via sociale media weten dat u op vakantie bent
• Bel 112 bij verdachte situaties
• Doe altijd aangifte
• Registreer uw goederen; dit maakt het makkelijker uw spullen op te  
 sporen en aangetroffen goederen terug te bezorgen
• Zonder heler geen steler. Kijk op stopheling.nl of een product niet als  
 gestolen geregistreerd staat.
• Wees alert op babbeltrucs aan de deur
 
Voor meer tips kijkt u op www.maakhetzeniettemakkelijk.
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