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In memoriam
Onze Rinus Swagemakers
Je gelooft het niet en toch moeten we het onder ogen zien. Onze Rinus is er niet meer. Het
stemt ons allen met verbazing; we hebben veelal nog maar pas geleden met hem gesproken,
er was niets aan de hand, zo gezond als een vis en nog vol energie om van alles aan te pakken.
Het stemt ons buitengewoon droevig, we zijn er van ontdaan en we vragen ons af waarom
Rinus zoveel ongeluk is overkomen.
Op woensdagavond 26 oktober 2016 is onze Rinus op weg naar huis in Ossendrecht zwaar
gevallen met de fiets. Hij heeft daarbij hoofdletsel met diverse kneuzingen opgelopen en is
met de traumahelikopter in kritieke toestand naar het Erasmus Medisch Centrum in
Rotterdam gebracht. Rinus heeft vanaf donderdag 27 oktober in coma in het ziekenhuis in
Rotterdam op de Intensive Care gelegen tot zaterdag 5 november 2016. Hij heeft het helaas
niet kunnen redden.
Rinus was al jaren een VVD vriend. Met zijn taxi- en touringcarbedrijf in Ossendrecht was Rinus
een zeer bekende persoon in de gemeente en hij werd in 2010 ook Raadslid van de VVD in de
gemeenteraad. Voor al deze zaken heeft hij zich altijd met toewijding ingezet. Na enige jaren
burgerraadslid voor de VVD Woensdrecht te zijn geweest wilde Rinus zich nadrukkelijk
inzetten voor de zorg en voorzieningen vooral voor ouderen, de veiligheid van onze wegen en
in de dorpen en het vervoer. Een eerlijk bestuur en geloofwaardige waarden en normen, daar
stond Rinus voor. Hij was een doener en niet een roeper zoals hij dat zelf noemde. Van 2010
tot 2014 heeft Rinus in de gemeenteraad deel uitgemaakt van de VVD fractie en tot nu toe
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was hij nog steeds actief in de politiek als burgerraadslid. De belangen van de Woensdrechtse
burgers stonden bij Rinus altijd voorop. De VVD Woensdrecht kijkt met waardering en respect
terug op de jaren dat Rinus in de Raad, maar ook daarbuiten in de fractievergaderingen en
andere bijeenkomsten, heeft bijgedragen aan de resultaten en, wat wellicht nog veel
belangrijker is, aan de goede sfeer in de VVD Woensdrecht met zijn openhartige en oprecht
eerlijke communicatie en uitstraling. Wij gaan Rinus niet vergeten – wij zullen hem gaan
missen.
Nogmaals
Je gelooft het niet en toch moeten we het onder ogen zien. Onze Rinus is er niet meer. Het
stemt ons allen met verbazing; we hebben veelal nog maar pas geleden met hem gesproken,
er was niets aan de hand, zo gezond als een vis en nog vol energie om van alles aan te pakken.
Het stemt ons buitengewoon droevig, we zijn er van ontdaan en we vragen ons af waarom
Rinus zoveel ongeluk is overkomen.
De VVD Woensdrecht en al zijn liberale vrienden wensen de naasten van Rinus, zijn familie en
in het bijzonder zijn vrouw Riet heel veel sterkte in deze tijd die zo onverwacht op hun is
afgekomen. We leven allemaal op onze eigen manier mee. Het blijft moeilijk in te zien dat het
soms zo extreem snel kan gaan.
VVD Woensdrecht – Fractie, bestuur en wethouder.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
zaterdag 12 november 2016 om 13:00 uur
in de Sint Gertrudis kerk, Dorpsstraat 1 te Ossendrecht.
De crematieplechtigheid is vervolgens om
15:30 uur in de aula van het
Crematorium Zoomstede, Mastendreef 5 te Bergen op Zoom
Samenkomst in kerk waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
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