
waar het niet gaan kan, want toen in 2004 een va-
cature ontstond voor de rol van trouwambtenaar, 
heb ik meteen gesolliciteerd. Ik geef er de voorkeur 
aan om circa één week voor de huwelijksvoltrek-
king een gesprek te hebben met het aanstaande 
bruidspaar. Zo staan we op de belangrijke dag als 
‘bekenden’ tegenover elkaar en kan ik de ceremo-
nie een persoonlijk tintje geven.

Klaartje van Ham-de Ruijter
Samen met mijn man en 
drie kinderen woon ik in de 
kern Beek en Donk. Het hu-
welijk vind ik iets prachtigs. 
Hoe divers mensen zijn en 
wat de drijfveren ook mo-
gen zijn, het is voor ieder 
iets unieks. Mogelijk al eens 

eerder, maar het blijft onvergetelijk. Graag draag 
ik mijn steentje bij op dit speciale moment. Om 
het bruidspaar en de andere aanwezigen op hun 
gemak te stellen. Hen van te voren te leren ken-
nen en me te verplaatsen in de  beweegredenen 
van het koppel waarom zij nu specifiek voor elkaar 
kiezen. Om dit over te brengen op het moment 
waarop zij hun handtekening zetten.

Trouwambtenaren (BABS’en) in Laarbeek  

Henrie Bouwmans 
Ik woon met mijn vrouw in 
Mariahout en ben sinds de-
cember 1998 buitengewoon 
ambtenaar burgerlijke stand. 
Het sluiten van huwelijken 
en partnerschapsregistraties 
vind ik één van mijn leukste 
werkzaamheden. Je ontmoet 

mensen voor en tijdens één van de belangrijkste 
dagen van hun leven en je kunt daar als ambte-
naar een mooie bijdragen aan leveren. Ik wil mijn 
werkzaamheden op maat verrichten. Daarbij houd 
ik binnen de gestelde voorwaarden zoveel mogelijk 
rekening met de wensen van een bruidspaar. 

Anke Cardol-Thomas
Ik woon met mijn man in 
Lieshout. Voordat ik fulltime 
moeder werd, ben ik als lera-
res werkzaam geweest in het 
basisonderwijs. Als dochter 
van een ambtenaar van de 
burgerlijke stand, ben ik al-
tijd geïnteresseerd geweest 

in huwelijkssluitingen. Het bloed kruipt kennelijk 


