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In de eerste plaats willen w ij even in herinnering brengen dat op imtiatief van de
Burgemeester, aile leden van het gemeentepersoneel gevierd worden, en dit om de drie
maand ongeveer, wanneer z ij met pensioen gaan. Er wordt een woordje gezegd voor elkeen,
en daarna krijgen z ij allen hetzelfde cadeau uit handen van de Burgemeester
Wat betreft de politieagenten komt het eerder toe aan de beheersorganen van onze
politiezone om het mitiatief te nemen In het geval van de heer Réginald de Terwagne was
dit hoogst uitzonderlijk, en ledereen is het daarover eens, met omdat hij lid was van de
gemeentelijke politie, maar wel omdat hij zijn job op een umeke wijze uitvoerde, met een
bijzondere toewijding voor de bevolking waarvoor hij steeds ten dienste stond Het
overhandigen van het klavertje vier aan elke meuwe inwoner volstaat om dit te illustreren
De heer De Terwagne was wat dat betreft atypisch, zodat hij verschillende malen gevraagd
werd door de pers, zowel binnenlandse als buitenlandse (China) Het is deze uitzonderhjke
situatie die de gemeente ertoe gebracht heeft, op vraag van vrienden en collega's van
Réginald de Terwagne, om een ceremonie te orgamseren ter ere van het einde van zijn
loopbaan

2

Wat de gemeente vandaag orgamseert voor het personeel dat de pensioengerechtigde
leeftijd heeft bereikt, kan ook worden voorgesteld aan de politiezone
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