
 Naam Wendie van de Merbel-Zwaal

 Woonplaats Tholen

 Telefoon 0166-604878

 E-mail merbel.w@tholen.nl

 Geboortedatum 15 november 1980

 Burgerlijke staat Gehuwd, 1 dochter en 1 zoon

 Beroep Ambtenaar afdeling publiekszaken

 Godsdienst Gereformeerde Kerk

 Hobby’s Reizen en fotograferen

 Persoonlijke opmerking

Sinds ik ambtenaar van de burgerlijke stand ben, wordt er regelmatig tegen 
me gezegd:    ‘Dat is echt wat voor jou!’ 

Zo voel ik dat zelf ook. Ik geniet enorm van het voorrecht om huwelijken  op 
een prachtig eiland als Tholen te mogen voltrekken.  
Een huwelijksdag is immers voor een bruidspaar één van de mooiste dagen 
van hun leven. Het is mooi om daar een bijdrage aan te mogen leveren. 
Het is een feest waarbij de wensen van het bruidspaar centraal staan. Samen 
nemen we in het voorgesprek de ceremonie door. Er is alle ruimte voor een 
persoonlijke benadering. Wat verwacht het bruidspaar precies? Hoe betrekken 
we de ouders, getuigen en bijzondere gebeurtenissen in de toespraak? 
En hoe zorgen we voor een herkenbaar verhaal over het bruidspaar met 
ruimte voor een lach en emotie? Samen zorgen we er uiteindelijk voor dat de 
huwelijksdag een onvergetelijke dag wordt. 
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“Liefhebben...
             is het leggen van ons geluk
                          in het geluk van een ander.”



 Naam Olga Van der Werf-Reijngoudt

 Woonplaats Sint Philipsland 
          
 Telefoon 0167-572329

 E-mail reijngoudt.o@tholen.nl

 Geboortedatum 16-12-1973

 Burgerlijke staat Gehuwd, 1 dochter en 1 zoon

 Beroep Consulente Zorg, afdeling Werk en Inkomen
  (Sociale Zaken)

 Godsdienst Ik heb respect voor ieders levensovertuiging

 Hobby’s Sporten, lezen en koken

Persoonlijke opmerking      

Ik vind het een eer om twee mensen in de echt 
te mogen verbinden. Het is hartverwarmend 
om op een van de meest bijzondere dagen 
uit het leven van het paar dat voor me staat, 
zo’n belangrijke schakel te mogen zijn.
Met veel enthousiasme en betrokkenheid zal 
ik proberen, in overleg met het bruidspaar, 
er een mooie huwelijksvoltrekking van te 
maken.   
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“Liefde omringt alles!”



 
 Naam W.C.van Kempen

 Woonplaats Poortvliet

 Telefoon 0166-612312

 E-mail vkvw@zeelandnet.nl
 
 Geboortedatum 11 september 1937

 Burgerlijke staat Gehuwd

 Godsdienst Gereformeerde Kerk (P.K.N.)

 Hobby’s Muziek (orgel) en skiën

Persoonlijke opmerking:

De oorsprong van het huwelijk vind je terug in het 
scheppingsverhaal in Genesis. Vanuit die optiek is 
een huwelijksvoltrekking dus meer dan het formele 
“ja” zeggen en een akte tekenen.
In die gevallen waar dat kan maak ik graag een 
koppeling met eerder genoemd uitgangspunt.  
Ik probeer aan te geven dat e.e.a. meer is dan 
alleen een “boterbriefje” halen. 
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 Naam Anneke van Strien-van Leeuwen

 Woonplaats Sint Philipsland

 Telefoon 0167-572682

 E-mail annekevanstrien@hotmail.com

 Geboortedatum 26 maart 1949

 Burgerlijke staat Gehuwd, 2 dochters en 2 zoons

 Beroep Huisvrouw en meewerkend op akkerbouwbedrijf

 Godsdienst Lid P.K.N.

 Hobby’s Lezen, fietsen en aquajogging

Persoonlijke opmerking:

Het huwelijk zie ik als een verbintenis van een man 
en vrouw die elkaar trouw beloven. Zij beloven voor 
elkaar te zorgen zowel in goede als in kwade dagen. 
Op hun huwelijksdag doen zij die belofte in het 
openbaar. Het geloof is voor mijzelf heel belangrijk, 
maar tijdens een huwelijksvoltrekking zeg ik daar 
alleen wat over als dat ook past bij de beleving van 
het bruidspaar. 
In overleg met het bruidspaar probeer ik de 
huwelijkssluiting zowel een serieus als ook een blij en 
vrolijk accent te geven. Hoewel alles op je trouwdag 
toch eigenlijk om de huwelijkssluiting draait, mag je 
van mij geen ellenlange toespraak verwachten. 
Ik vind het erg fijn om op mijn manier een steentje te 
mogen bijdragen aan wat toch wel de mooiste, of één 
van de mooiste dagen van je leven genoemd wordt. 
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“Liefde is...
       er ‘zijn’ voor elkaar.”



Persoonlijke opmerking:

Ik hou van de gesprekken met de aanstaande bruidsparen, die mij mee 
laten delen in ‘t plezier en de spanning die er was ten tijde van ‘t ontstaan 
van hun romance. En ik vind ‘t heel boeiend om mee te werken aan de 
bekroning ervan. Elk verhaal heeft zijn eigen bekoring. Van jongeren zowel 
als ouderen, of ‘t nu 1e, 2e of zelfs 3e huwelijken zijn. ’t Leven is soms net 
een boek. Vaak is een trouwdag zo vol van emoties, dat het een heel eigen 
aanpak vereist! Als er dan een toespraak ontstaat die niet alleen door het 
bruidspaar op prijs gesteld wordt, maar ook door de familie (ev. kinderen) 
geeft mij dit ontzettend veel voldoening!

 Naam Carla Strack-van den Berg

 Woonplaats Halsteren

 Telefoon 0164-685021/ 06-23386753

 E-mail A.Strack@kpnplanet.nl

 Geboortedatum 28 april 1947

 Burgerlijke staat Gehuwd, 2 zoons,
  oma van 6 kleindochters.

 Beroep Buitengewoon Ambtenaar
  Burgerlijke Stand

 Godsdienst Geen, maar absoluut
  respect voor ieders geloof

 Hobby’s Skiën, fotograferen, veel   
  verre reizen maken,  me
  verdiepen in de verschil-
  lende culturen van die
  landen. Dan het beleven
  en de reisverslagen maken.
  En ….. altijd lezen!
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“Je kunt geven
        zonder lief te hebben....
          maar je kunt niet liefhebben
                    zonder te geven...”



 Naam Edje Zorgdrager

 Woonplaats Tholen

 Telefoon 0166-606442

 E-mail dickenedje@zeelandnet.nl

 Geboortedatum 20 juli 1941

 Burgerlijke staat Gehuwd, 4 kinderen, 1  kleinkind.

 Beroep Lerares, weliswaar met pensioen,
  maar nog regelmatig actief als gastdocent.

 Hobby’s Reizen, wandelen, tuinieren,
  koken en bakken, lezen.

 
Persoonlijke opmerking:

Ik zie het leven als een groot geschenk. Veel komt 
er op je pad, mooie en verdrietige ervaringen. Die 
moet je een plek geven in je leven. Maar heel vaak 
kies je zelf wel, zoals je huwelijkspartner. En als je 
gekozen hebt, ben je ook verantwoordelijk voor die 
keus. Je bent vanaf de dag van je huwelijk samen 
en dat betekent: samen delen wat op jullie pad 
komt en samen werken aan een leven met elkaar. 
Wie denkt dat alles vanaf die dag alleen maar leuk 
en gladjes verloopt, is een beetje naïef, toch? 
Door een gesprek met jullie, aanstaand bruidspaar, 
hoop ik jullie wat beter te leren kennen. Jullie 
vertellen een en ander over jezelf en wat je verwacht 
van het huwelijk. Ik hoop dan een toespraak te 
kunnen maken, die past binnen de sfeer van jullie 
eigen, unieke trouwdag. 
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“En voor ik één woord heb verzonnen
           heeft weer de eenvoud overwonnen:
                            ik heb je lief, ik hou van jou.”



 Naam Marleen van Oevelen-Van der Kooij

 Woonplaats Sint-Annaland
  
 Telefoon 0166-653162/ 06-53514961

 E-mail marleenvanoevelen@hetnet.nl

 Geboortedatum 12 februari 1975

 Burgerlijke staat Gehuwd, 3 kinderen
  (1 eigen, 2 stiefkinderen)

 Beroep Consultant Personeel &
  Organisatie
  
 Hobby’s Speler bij toneelvereniging Rederijkers, sporten en theaterbezoek

Persoonlijke opmerking:

Mijn man en ik vormen wat je tegenwoordig noemt een samengesteld gezin. 
Mijn man heeft 2 zoons uit een eerder huwelijk, die gezellig bij ons wonen. 
Samen kregen we nog een prachtige dochter. Dit betekent dat ik zowel moeder 
als stiefmoeder ben en wij in het huwelijk een andere start hebben gehad dan 
wellicht gebruikelijk. Maar aan de andere kant: is niet ieder huwelijk uniek en 
persoonlijk?  
 
Als ambtenaar van de burgerlijke stand informeer ik naar uw achtergronden, 
verwachtingen en wensen ten aanzien van het huwelijk en de huwelijksvoltrekking. 
Ik zal die informatie verwerken en middels een persoonlijke toespraak aan u 
teruggeven. Op deze manier hoop ik een bijdrage te leveren om de voor u zo 
bijzondere dag ook echt onvergetelijk te maken!
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“Ook het volmaakte is
             voortdurend in beweging.”



                          Tarievenlijst 2010

            Verschuldigde leges bij het sluiten Van een huwelijk

Huwelijksrecht:

Leges verschuldigd vanwege het gebruik van de trouwzaal en de aanwezigheid
van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

a. maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur     € 318.00
b. maandag tot en met vrijdag op andere dan de hiervoor genoemde uren   € 377.00
c. op zaterdag, zondag of daarmee gelijkgestelde dagen     € 893.00
d. in afwijking van voorgaande leges vindt kosteloze huwelijksvoltrekking plaats op:
  maandag van 09.00 tot 10.00 uur
  dinsdag   van 09.00 tot 10.00 uur

    

Trouwboekje:

Het afgeven van een trouwboekje

a. in gewone uitvoering (kunststof)        €   12.25
b. in luxe uitvoering (leer)         €   41.00

Het kalligraferen van een trouwboekje        €   16.35

Optreden van ambtenaar gemeentesecretarie als getuige     €   21.70

Uittreksel Burgerlijke stand         €   11.30

Uittreksel  GBA             €     6.70
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