HOE KOEN ENGELEN ZICH GUIDO HERINNERT
(Omdat Koen zeer nauw met Guido heeft samengewerkt, vroegen wij hem
naar zijn ervaring met Guido)
•

•

Guido was enorm gedreven en gemotiveerd! Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel
projecten hij elk jaar uitvoerde!
o Hij was de bezieler, oprichter en conservator van het museum Cabour en 2/4
Lansiers in DE PANNE. Het is dankzij dit project en de gastvrijheid van Guido (en
Norbert Desiere) dat wij bij de sluiting van het Regiment ergens terecht konden met
ons patrimonium. Ik heb toen met een team lansiers en Guido die verhuis op een
aangename manier mogen beleven.
o In het kader van zijn rol als conservator organiseerde hij regelmatig elk jaar een
aantal gidsbeurten op het domein Cabour. Ik heb daar zelf ook aan deelgenomen
en dat was een leerrijke en aangrijpende ervaring. Voor dit jaar zijn deze
gidsbeurten omwille van de coronacrisis helaas geannuleerd.
o Jaarlijks organiseerde hij ook de activiteit “Levende Geschiedenis” op het domein
Cabour, waarop vanuit de hele wereld acteurs werden uitgenodigd om scènes uit
de Tweede Wereldoorlog uit te beelden of na te spelen. Dit waren zeer mooie
evenementen die erg gesmaakt werden door deelnemers en bezoekers. Ook dit
evenement is dit jaar omwille van de coronacrisis geannuleerd.
o Elk jaar vindt in Europa de internationale Bunkerdag plaats. Een dag waar de
verschillende landen langs de beruchte Atlantikwall hun bunkers openstellen voor
het publiek. Als bunkerspecialist en expert in alles wat met de Duitse veldbatterijen
in DE PANNE te maken had, was Guido ook hierbij zeer nauw betrokken.
o Dit jaar zou nu, eind mei/begin juni, de herdenking rond 80 jaar Operatie Dynamo
doorgaan, een thema dat Guido erg interesseerde. Ook deze herdenking valt in het
water omwille van de coronacrisis.
o Het was zeer interessant om gedurende deze hele maand mei zijn verslagen over de
start van de Tweede Wereldoorlog dag per dag te lezen, die hij op Facebook
schreef. De laatste heeft hij dus gisteren geschreven…
Guido was een gedisciplineerd man van zijn woord!
o Op 23 mei jongstleden is hijzelf, alleen, de Tsjechische en Slowaakse soldaten gaan
eren die op Belgisch grondgebied gesneuveld zijn. Hij had deze belofte namelijk in
2014 gedaan aan de Tsjechische en Slowaakse acteurs die deelgenomen hadden
aan zijn evenement “Levende Geschiedenis”.
o Als een militair was hij het toonbeeld van iemand die zich correct en strikt aan de
regels hield. Zo stelde hij zich vragen bij mensen die in deze coronatijd een loopje
nemen met de veiligheidsregels. Hij kon scherpe, maar terechte kritiek geven op
onrecht of wangedrag.

