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Guido Mahieu, bezieler van Museum Cabour overleden

Het lokaal bestuur De Panne en de diensten Cultuur en Toerisme hebben de droevige taak te laten
weten dat Guido Mahieu op dinsdag 26 mei 2020 totaal onverwacht overleden is. Guido was een
bekende Adinkerkenaar die heel sterk geïnteresseerd was in de geschiedenis van zijn gemeente en
de regio. Vooral de militaire geschiedenis van het Domein Cabour was zijn stokpaardje en in die
optiek was hij één van de grote bezielers van het Museum Cabour WO II & 2/4 Lansiers.
Afkomstig van Kortrijk, kwam Guido Mahieu als militair in 1970 in De Panne wonen. Doordat hij in
gesprekken vaak te horen kreeg dat hij ‘maar een aangespoelde was’ besloot hij zich in de
streekgeschiedenis te verdiepen. Zo belandde hij onder meer bij een heemkundige groep die meehielp met
opgravingscampagnes. Door zijn vele interesses en opzoekingen werd hij een ware deskundige op het vlak
van de geschiedenis van Adinkerke en De Panne.
Dat bleef niet onder de radar. Hij werd betrokken bij allerhande projecten. Zo werd hij medeauteur van de
publicaties ‘1000 jaar Adinkerke’ en ‘Cabour 80 jaar IWVA’ en publiceerde hij ook in ‘Vesting’ van het Vlaams
vestingbouwkundig centrum Simon Stevin waarvoor hij correspondent was. Samen met Luc Vanacker
schreef hij een aantal artikels in ‘Shrapnel’ van The Wester Front Association België en in andere geschieden heemkundige uitgaven.
Het in 2012 geopende Museum Cabour WO II & 2/4 Lansiers was zijn tweede thuis. Niet alleen had hij als lid
van de werkgroep het museum voor een groot stuk vormgegeven. Hij bracht er heel wat vrije tijd door, gaf er
rondleidingen en gidste ook op het domein. Het museum is voor een stuk ook gewijd aan de Verbroedering
van het 2/4 Regiment Lansiers van Leopoldsburg, waarvan gemeente De Panne sinds de jaren 1970 de
Peterstad is. Het was grotendeels door zijn toedoen dat we erin slaagden om een deel van het patrimonium
van de 2/4 Lansiers naar ons museum te krijgen. Met diezelfde Verbroedering stond hij vorig jaar trouwens
nog in voor de vakkundige restauratie van de Leopardtank die vóór het museum staat. Ondertussen was er
ook al gestart met de voorbereidingen van de herinrichting van het museum naar aanleiding van het 10-jarig
bestaan in 2022. Ook de jaarlijkse re-enactment op het Domein Cabour was een evenement waarin hij zijn
hart en ziel legde. Hij deed dit compleet belangeloos vanuit zijn voorliefde voor het verleden en het verlangen
om zijn kennis over dat fascinerende verleden te delen.
Voor Adinkerke en De Panne is het overlijden van Guido een groot verlies. Ook de dienst Cultuur wordt
erdoor sterk getroffen. Zij zullen niet langer kunnen terugvallen op de bereidwilligheid en de kennis van
Guido. Ook tijdens de 80ste herdenking van Operatie Dynamo, die omwille van de coronacrisis verplaatst
werd naar 2021, zal Guido sterk gemist worden. Maar bovenal zal deze echte familieman gemist worden door
gezin: zijn echtgenote Jacqueline, zijn dochter Vanessa en zijn kleindochter Kato.
Guido, bedankt voor alles!
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