
Een heel speciale Vlieger 

 

In het landbouwersgezin Reeckmans in de Grasbosstraat, de latere Spoorweg-

straat, werd op 9 oktober 1930 Louis geboren tot grote vreugde van zijn drie 

zussen. Als knaap zat hij in de plaatselijke jongensschool en trok dan naar het 

Koninklijk Atheneum van Diest. Hij wou dolgraag piloot worden, stelde zijn 

kandidatuur, slaagde in de proeven en werd in 1950 door de Luchtmacht 

geselecteerd om in Amerika de opleiding van jachtpiloot te volgen. Heel 

speciaal, zeker in die tijd: uit het rustige Molenstede op avontuur naar het verre 

Texas! Dat die prestatie tot de verbeelding en bewondering van zijn 

dorpsgenoten sprak, bewijst het feit dat hij van toen af “de Vlieger” werd 

genoemd. Het was het begin van een succesvolle carrière. Louis zal uiteindelijk 

Lt-Kolonel worden.  

Was vliegen zijn eerste, dan werd Francine Wellens zijn tweede passie. Ze 

huwden in 1955 en kregen drie vliegertjes: Luc, Jan en Els. 

Na Amerika kwam Louis in Chièvres terecht. Later was hij één van de eersten 

die in Kleine Brogel werd gekazerneerd, ging een paar jaar naar Grefrath in 

Duitsland, volgde in Koksijde meerdere cursussen en kwam weer thuis in zijn 

geliefde basis Kleine Brogel. Zoals de meeste militairen was hij een echte 

sportman. Hij sloot zich aan bij Atletiekclub Diest, maar toen zijn schoonbroer 

Rik Wellens hem overtuigde om naar de muziekschool te gaan, was een derde 

passie geboren. Hij leerde bugel en tuba, speelde in een orkestje en bij de 

Koninklijke Fanfare Sint-Amandus-vrienden. Hij werd lid van het bestuur van 

de Mickey Club en, wat had u gedacht, ook van de fanfare. Bij die muzikale 

vrienden blaast hij al tweeënvijftig jaar de longen uit zijn lijf. Speciaal, niet? 

Een vierde passie is geschiedkundig onderzoek in al zijn facetten. Hij schrijft 

voor het Heemkundig Tijdschrift en verdiept zich onder meer ook in stamboom-

onderzoek en wel bepaald langs moeders kant. In de archieven is er immers 

sprake van een zekere Wellens, die door de Engelsen in Waterloo werd krijgs-

gevangen genomen. Na zeventien jaar dook die loteling weer in Molenstede op 

en ging er in de boerderij op het dorpsplein wonen, uitgerekend op de plaats 

waar nu het huis van zoon Luc staat. Louis’ interesses en leergierigheid zijn heel 

ruim. Zo werkt hij momenteel mee aan een DNA-onderzoek van de universiteit 

van Leuven, naar de afkomst van de inwoners van Oost-Brabant.  

Toen men vorig jaar in Kleine Brogel begon met de opbouw van een museum, 

engageerde Louis zich ook daar. Omdat ‘wetten en notulen uitpluizen’ zijn 

vijfde dada is, bleek hij de aangewezen man om de vzw-statuten op te stellen.  

Een zesde passionele liefde gaat naar het trekpaard. Omstreeks 1975 waren de 

traditionele bals en Vlaamse kermissen over hun hoogtepunt heen. De Sint-

Amandusvrienden moesten dus iets nieuws bedenken om wat extra geld in het 

laatje te krijgen. Als jonge leerling-piloot was de Vlieger erg geboeid geraakt 

door een rodeo in Texas. Hij had er gefascineerd de hevige strijd tussen 

driespannen van zware trekpaarden gevolgd. Opvallend was dat de meeste 



Belgische trekpaarden waren! De bestuursleden hadden zo hun twijfels, maar 

Louis wist hen uiteindelijk te overtuigen. In 1978 was de eerste trekwedstrijd in 

Molenstede een feit, een primeur voor België, ja zelfs voor Europa! Het bleek 

een schot in de roos. Hieruit ontstonden dan nationale trekwedstrijden, zoals in 

Alden Biesen en Libramont, waaruit dan weer internationale contacten 

voortvloeiden. Onder zijn impuls werd nationaal de Vereniging ter Bevordering 

van het Belgische Trekpaard gesticht.  

Zijn zevende belangstelling gaat uit naar het culturele leven. Hij was volop 

betrokken bij het plannen en uitbreiden van het CC van Molenstede. Om 

subsidies te kunnen krijgen moest men een Cultuurraad hebben. Met de fanfare 

en de andere plaatselijke verenigingen heeft Louis die gesticht. Bij de fusie in 

1976 moesten ook de Cultuurraden van Diest en Molenstede samensmelten. Hoe 

kan het ook anders, de grote bezieler, Louis Reeckmans, werd tot voorzitter 

gekozen. Het was pionierswerk, want in heel Vlaanderen bestonden er toen maar 

zes cultuurraden. Louis bleef veertien jaar voorzitter en was tot 2007 nog lid van 

de Raad van Bestuur. Bovendien was hij al sinds 1985 voorzitter van de vzw 

Ontmoetingscentrum van Molenstede en dit tot twee jaar geleden. 

Als we vragen hoe hij zijn vader ziet, monkelt Luc:‘’t Is een speciale. Uiteraard 

was vader door zijn beroep veel weg en moeder beredderde het gezin. Af en toe 

moest hij optreden als er kattenkwaad was uitgestoken of met een slecht rapport 

was thuisgekomen en dan deed hij dat … langs de telefoon. Vader heeft een 

fantastisch geheugen en door zijn ervaring kan hij over enorm veel zaken 

meepraten. Hij heeft dikwijls gelijk en als hij ergens aan begint, dan zal hij er 

alles aan doen om dit te doen lukken. Hij kan mensen voor iets warm maken, is 

een geboren organisator, die vaak de eerste stappen onderneemt, om iets op 

poten te zetten, waaruit dan weer andere zaken ontstaan.’ 

Zijn allergrootste liefde gaat echter naar zijn negen kleinkinderen. Ze moeten 

maar iets vragen en grootvader staat in de startblokken. Hij is heel handig en 

inventief. Kleindochter, een juf, heeft een marionet nodig in de klas? Grootva 

knutselt een prachtige Pinokio in elkaar. Kleinzoon heeft een konijn. Grootva 

timmert een kanjer van een hok. Wie heeft er voor de komende winter nog een 

vogelvoederbak nodig? Grootva zal…   

Louis Reeckmans, een man met vele passies, een heel speciale Vlieger.  

Ik weet niet of hij als piloot ooit boven Molenstede en Diest als groet witte 

strepen aan de blauwe hemel heeft getrokken. In het sociale en culturele leven 

van onze stad alleszins heeft Louis zulke sporen nagelaten. Sporen die ook 

breder worden en uitwaaieren, maar die, in tegenstelling tot de streeppatronen in 

de lucht, voor altijd blijvend zijn.  
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