
Een blik achter de schermen van de Cel Vermiste Personen 
Lezing door Commissaris Alain Remue, Diensthoofd van de Cel Vermiste Personen, Federale Politie 

Dinsdag 28 november 2017 
 
Gemeenschapscentrum 
De Bijenkorf 
Sportstraat 4, 9960 Assenede 

Deuren 19u 
Aanvang 19.30 
 
Inkom 10 EUR 

Organisatie: Lions Club Assenede 
Diederick. 

 
Alain Remue is sinds de oprichting (kort na de “witte mars”) diensthoofd van de Cel Vermiste Personen. Hij zal spreken 
over het ontstaan, de plaats in de politieorganisatie en de concrete werking van deze dienst. 
 
Alain Remue ontving in 2005 de Vergeet-me-niet Award, (in het leven geroepen door het programma Tros Vermist) 
omdat hij zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de opsporing van vermiste kinderen. 
In oktober 2007 kwam de film Vermist uit in de Vlaamse bioscopen. De thriller, geregisseerd door Jan Verheyen gaat 
over de Cel Vermiste Personen en de verdwijningszaken die zij behandelen. 
Naar aanleiding van het vijftienjarig bestaan van de Cel in 2010, schreven Alain Remue en Wim De Bock het boek “Zeg 
nooit nooit”, naar de leus van de Cel. Dit boek, waarvan de verkoopopbrengst wordt geschonken aan een goed doel, 
bundelt de verhalen van en interviews met de leden van de Cel evenals de getuigenissen van de ouders van vermiste 
kinderen. 
Alain Remue staat bekend als een gedreven speurder, die dag en nacht in de weer is om de verdwenen of ontvoerde 
personen terug te vinden. Men beschrijft zijn rol binnen de Cel als "een coördinerend, sturend, maar bovenal 
inspirerend". Alain Remue is een boeiend verteller en begenadigd spreker. 
 
De lezing wordt gevolgd door een receptie met dranken aan democratische prijzen. 
De opbrengst komt ten goede aan de sociale werken van Lions. 
 
Hoe kaarten bestellen: 

• inschrijving via mail aan secretaris@lionsassenede.be opgave aantal kaarten en namen, 
• inschrijven via onze website www.lionsassenede.be 
• storten van het totaalbedrag op reknr BE60 0016 1190 4570, 
• of bij de leden van Lions Club Assenede Diederik 
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