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In Melick heeft Schoemakers de lagere school bezocht en in Roermond heeft hij de MULO-A
gedaan. Omdat er na de MULO geen werk was in 1953 is hij begonnen met MULO-B. Via
muziekvereniging hoorde hij van een vacature bij het Kadaster en is op 1 april 1954
aangenomen als aspirant-schrijver bij het Kadaster.
In 1956 is hij begonnen op het CTO en na een jaar kwam hij terecht op het Rekencentrum bij
mej. Best; daarna is hij overgeplaatst naar de LD in Maastricht (1 jan 1958).
Na overplaatsing naar Roermond is hij geselecteerd voor de Vakcurusus, waarna hij in 1963
naar Roermond ging als Technisch tekenaar en in 1967 overgeplaatst naar de
Ruiverkavelingsdienst als technisch ambtenaar.
Met de reorganisatie van 1974 werd hij staffunctionaris en werkte als voorbereider i.p.v.
uitvoerder in de ruiverkaveling en in 1983 is hij benoemd als projectingenieur.
In 1989 is hij benoemd tot Landmeetkundige Zaken en in 1992 werd dat samengevoegd met
de afdeling projecten (LLZ) waarvan hij hoofd werd. Ook werd hij interim-manager op BJZ
en plaatsvervangend directeur.
Op 59 jarige leeftijd is hij in 1996 met de VUT gegaan na 42 dienstjaren.
De automatisering bij het Kadaster heeft hij van het begin af meegemaakt (en er aan
meegewerkt omdat het hem interesseerde): Omzetting Hyp 5 in Roermond als begin van AKR
en de invoering van LKI, maar ook ATOR en ARAK in de ruilverkaveling.
Na het CTO is Schoemakers lid geworden van VTAK en in 1980 voorgedragen als NGL
bestuurslid waarvan van 1986 tot 1991 als voorzitter. In die tijd heeft hij Molenaar en Aalders
als hoofdredacteur aangezocht en Theo Scheele overgehaald om redactie-lid te worden.
Ook heeft hij het initiatief genomen voor de oprichting van de brancheorganisatie voor
bedrijven in de landmeetkunde: VNBG.
Na de VUT is hij cultuurwetenschappen gaan studeren aan de Open Universiteit en in 1977
afgestudeerd. Ook was hij ambtenaar van de burgerlijke stand en secretaris van de Limburgse
Bond voor Tamboerkorpsen.

