De Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Babs)
De Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Babs) voltrekt namens de gemeente het
huwelijk of registreert het partnerschap. De buitengewoon ambtenaren van Leiderdorp zijn mensen
met uiteenlopende achtergronden en interesses. De Babs neemt ongeveer drie weken voor de
huwelijks- of registratiedatum contact met u op, om een afspraak met u te maken om de gang van
zaken rondom de plechtigheid met u door te spreken. Het is mogelijk om een buitengewoon
ambtenaar van de Burgerlijke Stand te kiezen voor uw plechtigheid. Om de keuze iets makkelijker te
maken, presenteren de buitengewoon ambtenaren zich hieronder:

Marianne Beekman

Bij het woord huwelijk zal iedereen zo zijn eigen gedachten hebben. Dat levert een palet met veel
kleuren op, een scala van mogelijkheden. Van mij 'als afgestudeerd meester in de rechten' zou je
kunnen denken dat mijn palet voornamelijk juridisch gekleurd is. Niets is minder waar. Immers een
huwelijk of partnerschap heeft veel meer in zich. Natuurlijk zijn er wettelijke verplichtingen waaraan
voldaan moet worden. Maar daarnaast is er zoveel meer. Als trouwambtenaar mag ik mij verdiepen
in het paar, en het ceremoniële gedeelte van deze hoogtijdag invullen, Natuurlijk naar wens en idee
van de hoofdpersonen. Eigenlijk kun je er geen opleiding voor volgen. Interesse voor mensen staat
centraal. Het leuke van dit werk is dat elke voltrekking zo anders en dus zo uniek is. Daardoor wordt
het voor mij nooit een kwestie van routine. Mijn achtergrond als schoonheidsspecialiste heeft mij
geleerd dat elke mens er op deze zo belangrijke dag mooi en stralend uit ziet. Als ladyspeaker bij
modeshows spreek ik graag in het openbaar. In mijn toespraak probeer ik een evenwicht te vinden
tussen ernst en gevoel, doorspekt met een vleugje humor. Want wat is er mooier mee te mogen
werken aan de bezegeling van geluk tussen twee mensen. Dat geeft geloof in de toekomst.

Quirine Bordes

"Waarom ik graag mensen trouw? Vanwege jullie ! Ik wil er met mijn professionaliteit, enthousiasme
en ervaring aan meewerken dat jullie de ceremonie krijgen die jullie voor ogen hebben !
Daarbij ga ik op zoek naar elementen zoals verrassing, binding, liefde, positiviteit en een beetje van
mij! Mijn doel en grootste compliment na een ceremonie is als ik het bruidspaar als
trouwambtenaar heb weten te verrassen. Met mijn woorden, maar ook met mijn manier van de
ceremonie leiden. Dat ik het bruidspaar precies zo heb neergezet zoals ze zijn. Maar dan toch vanuit
een andere invalshoek dan je gewend zou zijn!"
Quirine
Aniek Prins

Hoi! Ik ben Aniek Prins, geboren in 1980 in een mooie boerderij in Limburg. Vanaf daar zo ongeveer
in heel Nederland gewoond. Opgegroeid in de achterhoek en inmiddels al een aantal jaar
woonachtig in de randstad. Steeds weer op een andere plek op onze boot!
Waarom ik trouwambtenaar ben geworden? Het is toch fantastisch dat je iemand hebt gevonden
waar je volmondig Ja tegen wilt zeggen? En dat in het bijzijn van de belangrijke mensen om jullie
heen wilt vieren? Ik vind het ontzettend leuk om op die mooie dag tijdens de ceremonie samen met
het bruidspaar de toon van de dag te zetten. Samen! Want dat kan ik zeker niet alleen. Als jullie mij
een kijkje in jullie leven willen geven, mooie verhalen aanleveren, dan zorg ik ervoor dat jullie eigen
verhaal sprankelend en met veel passie wordt verteld!
Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten.
Groetjes Aniek

Marjolein Meijer

Mijn naam is Marjolein Meijer en behalve als BABS werk ik als kwaliteitsmanager in de zorg. Ik heb
daarnaast een achtergrond in het onderwijs en het bedrijfsleven, en ik heb een aantal jaar in
Frankrijk gewoond en gewerkt. In mijn vrije tijd doe ik veel aan sport; nl. hardlopen, fitness, yoga en
bootcamp.
Luisteren en waarnemen en schrijven over deze waarnemingen zijn in mijn werk heel belangrijk . Ik
vind het fijn dat ik een steentje kan bijdragen aan iets essentieels als zorg. Als BABS ontmoet
ik ook veel verschillende mensen en krijg ik een heel persoonlijk inkijkje in hun leven. Ik neem
uitgebreid de tijd om het stel te leren kennen en zo een beeld te krijgen van hoe zij die speciale dag
invulling willen geven. Als stel staan jullie centraal en draait het om jullie wensen. Ook spreek ik
graag jullie getuigen wat vaak een extra verrassende input geeft aan mijn persoonlijke speech. Het is
heel bijzonder om een belangrijke bijdrage te mogen leveren aan een speciale dag in het leven van
twee mensen die van elkaar houden, een dag die in het teken staat van de liefde. Dat geeft mij een
warm gevoel en maakt me ontzettend dankbaar, elke keer weer. Daar doe ik het allemaal voor!
An-Hélène Italiaander
Best aanstaand (bruids)paar,
Wil je een opgelezen verhaal dat bij elk paar hetzelfde is? Wil je een doorsnee verhandeling over de
geschiedenis van het gebouw of misschien wel geijkte of standaardgrapjes? Kies mij dan alsjeblieft
niet.
Omdat standaard(huwelijks)ceremonies best wat leuker en wat minder stijf kunnen heb ik in 2017
besloten mijn talent hiervoor aan te wenden. Sindsdien ben ik, na een jarenlange ervaring als
museumdocent en het geven van bijles via mijn eigen bedrijf, nu ook buitengewoon ambtenaar van
de burgerlijke stand.
Willen jullie dus graag een ontspannen en persoonlijke ceremonie en mag het met een gepaste dosis
humor zijn? Dan ben ik met veel plezier jullie BABS! De ceremonie is een van de hoogtepunten van
een verbintenis. Dit is hét moment waarop jullie elkaar de liefde verklaren in het bijzijn van familie
en vrienden en daar wil ik graag samen met jullie een mooi en warm moment van maken. Ik zorg
voor een ceremonie recht uit het hart, want uiteraard is elk paar bijzonder en elk verhaal uniek. Als
jullie willen weten hoe ik dit doe en of het klikt, maak dan graag kennis met mij.
Hartelijke groet, An-Hélène

