
Trouwambtenaren gemeente Drechterland 
Een huwelijk of partnerregistratie wordt voltrokken door een trouwambtenaar. Een 

trouwambtenaar is een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS). 

De gemeente Drechterland heeft de onderstaande trouwambtenaren die zich graag aan 

u voorstellen. Bij Burgerzaken kunt u informeren over andere personen die een 

huwelijk/partnerschap kunnen voltrekken, telefoonnummer 0228 - 352 352. 

 

Bep Bregman-de Reus 
Als huwelijksambtenaar wil ik graag een enthousiaste bijdrage 

leveren aan jullie trouwdag. Dat wil ik doen door een toespraak te 

geven aan de hand van jullie persoonlijke wensen. Zodat je als 

bruidspaar met een goed gevoel kunt terug denken aan je trouwdag. 

Ik hoop jullie binnenkort te ontmoeten. 

 

 

Margriet Boon-Visser 
Ik ben getrouwd met Nico. Wij hebben vier kinderen en we wonen in 

Wijdenes. Een huwelijksambtenaar zijn vind ik een eer. Het is 

fantastisch als je op een van de mooiste dagen in het leven van 

mensen, een klein stukje mee mag lopen. En in mag vullen. Door 

het gesprek vooraf met het paar, worden de wensen afgestemd. Het 

moet immers een onvergetelijke dag worden. 

 

 

Alie Degeling-De Decker 
Vanaf 1989 ben ik werkzaam bij de gemeente Drechterland. Ik ben 

gehuwd en heb drie kinderen. Vanaf 1999 ben ik 

huwelijksambtenaar, waarbij ik een periode in de binnenstad van 

Amsterdam ook huwelijken heb voltrokken. Voor de 

huwelijksvoltrekking kunt u uiteraard de eigen wensen kenbaar 

maken en zo een persoonlijk tintje geven aan uw grote dag. Het 

contact met de verschillende bruidsparen spreekt mij aan, om zo 

    iedere keer weer een andere toespraak te houden 

 

Theo Riet 
Met heel veel plezier ben ik al meer dan 15 jaar huwelijksambtenaar. 

Inmiddels heb ik ongeveer 80 bruidsparen mogen trouwen. Op je 

trouwdag doe je als bruid en bruidegom een bijzondere belofte. Die 

belofte doe je niet voor mij, of voor de wet, maar die doe je in de 

eerste plaats voor elkaar. In aanwezigheid van familie en vrienden. 

Zij mogen allemaal getuige zijn van jullie liefdesverklaring voor 

elkaar! Het is een feestdag waar je nog heel lang aan wilt 

                                       terugdenken. En aan die feestdag wil ik een bijdrage leveren. 

 



Cees Ruitenberg 
Sinds 1991 ben ik huwelijksambtenaar en onze kinderen heb ik 

mogen trouwen. Ik vind het bijzonder boeiend. Boeiend, omdat het 

gaat om mensen.En hun eigen verhaal en achtergrond op weg naar 

een nieuwe toekomst. Een positieve uitdaging omdat je als 

huwelijksambtenaar zo goed mogelijk moet proberen aan te sluiten 

bij de verwachtingen van het bruidspaar. Een huwelijk is een 

serieuze zaak, ik probeer rond de beroepen en de hobby’s de 

                                       toespraak persoonlijk en ontspannen te maken. Zodat het prettig 

                                       blijft om er naar de luisteren. Elk huwelijk blijft daardoor uniek en                                   

                            schitterend om te doen 

  

Annemarie Sjerps-Feller 
Sinds 1999 ben ik met veel plezier huwelijksambtenaar. Het dorpje 

Oosterleek heeft ongeveer 100 inwoners en 9 daarvan heb ik al in 

de echt mogen verbinden in ons prachtige kerkje welke ook als 

trouwlocatie gebruikt wordt. Ik hoop op mijn manier een stukje te 

mogen bijdragen aan hun prachtige dag. Voordat het zover is kom ik 

persoonlijk bij het bruidspaar langs om zo een indruk te krijgen en 

mijn verhaal voor die dag goed te kunnen aanpassen; op die manier 

                                       probeer ik er een persoonlijk tintje aan te geven. 

 

Joke Kok-Brieffies 
Ik ben getrouwd, heb drie zonen en werk als lerares op de Meester 

Spigtschool in Hoogkarspel. Sinds 1987 huwelijksambtenaar  en 

heb sindsdien ruim 100 huwelijken gesloten. Een huwelijk sluiten is 

altijd een feestelijke gebeurtenis. Ieder bruidspaar heeft zijn eigen 

verhaal en daarom probeer ik door een persoonlijke toespraak er 

een mooie plechtigheid van te maken. Het is tenslotte een van de 

mooiste dagen van je leven. 


