Afscheid van Roger Nackaerts
Op 12 oktober overleed Roger Nackaerts. Roger was jarenlang bestuurslid van de Gezinsbond
afdeling Blanden-Vaalbeek en organiseerde in het verleden de jaarlijkse driedaagse bondsreis.
Ook voor culturele uitstappen en wandelingen konden we altijd op hem rekenen. Hij was ook
een van de bezielers van het ledenblad.
Onze bondsafdeling was vroeger op een andere manier actief dan nu, met meerdere
activiteiten per maand en een uitgebreider bestuur. Roger deed daarin meer dan zijn deel.
Hierna een kleine schets.
Op driedaagse bondsreis naar Normandië. Mijn ouders zijn ook mee: ‘Zo een verzorgde en
uitgebreide reisgids hebben we nog nooit gezien, alhoewel we toch redelijk wat ervaring
hebben met groepsgeleide reizen.’ Deze kleine opmerking is typerend voor Roger en zijn
inzet voor onze bondswerking. Jarenlang verzorgde Roger de bondsreis, een driedaagse
culturele uitstap per bus naar een niet te verre streek. Normandië, Elzas, Rijsel en NoordFrankrijk, Fulda en Weimar, Hartz, Luxemburg, Hunsruck, … Noem een streek of stad
binnen een straal van 500 km en je hebt veel kans dat een van de meer dan twintig
bondsreizen daar ooit naar toe ging onder leiding van Roger.
Roger liet niets aan het toeval over. De reizen werden minutieus voorbereid. Eerst thuis achter
de schrijftafel met reisgidsen, contacten leggen met hotels en musea, etc. Met een klein team
werd de reis vooraf helemaal gemaakt, beproefd en voorgeproefd. Roger en Louis Binon,
onze secretaris, vormden de kern van het voorbereidende team. Voorgeproefd moet letterlijk
begrepen worden want voor de bondsreisgenoten behoorden lekkere maaltijden eveneens tot
de essentie van de reis. De deelnemers kregen een reisgids die makkelijk 70 bladzijden kon
tellen, vol vlotte teksten en illustraties. Tijdens de reizen was Roger een geweldige gids. Hij
wist veel over allerlei, kon wat er te zien en te beleven was op zeer toegankelijk wijze in een
culturele en historische context plaatsen, maar vooral wist hij hoe en hoever hij zijn
reisgenoten kon meenemen in zijn verhaal.
Een bondsreis was niet af zonder de prachtige diamontages die de deelnemers een paar
maanden nadien konden bewonderen en waardoor ze de reis nogmaals beleefden. Louis Binon
als cameraman toverde treffende beelden, vatte natuurpracht in dia’s, toonde hoe de
deelnemers genoten.
Niet alleen de bondsreis was een van Roger’s opdrachten in het bondsbestuur. In die tijd
organiseerde onze bondsafdeling maandelijkse wandelingen en jaarlijkse dagtrips. Ook hier
kwamen de competenties van Roger en zijn gidsendiploma zeer goed van pas. Zo ontdekten
nieuwe inwoners op door Roger geleide wandelingen door Blanden, Vaalbeek of Haasrode
stukjes historisch erfgoed in de eigen gemeente. Ook heuse citytrips, zoals naar Gent en
Brugge, begeleidde Roger op kundige en amicale wijze.
En dan was er ook jarenlang ‘Bondsnieuws’, ons tweemaandelijks ledenblad. Roger was de
samensteller, eindredacteur, illustrator, nieter (de gebundelde bladen werden geniet),
inzamelaar van sponsorgelden, … Kwam je bij Roger aan huis in de dagen voor de
publicatiedatum, dan zat hij haast zeker achter zijn computer te werken aan Bondsnieuws.
Het Bondsnieuws had vaste rubrieken zoals verslagen over de ‘voorbije bondsactiviteiten’,
aankondiging van ‘komende activiteiten’, een kinderrubriek waarin kinderen een tekening,
versje of verhaaltje kwijt konden. De rubriek ‘Mensen van bij ons’ kende veel succes bij de

lezers. Roger en Louis Binon bezochten mensen uit Blanden en Vaalbeek die hier hun heimat
hadden en lieten hen vertellen. Dat leverde boeiende verhalen op, geïllustreerd met die
karaktervolle foto’s door Louis Binon.
Wij, als bestuursleden stonden onder milde druk om onze teksten tijdig in te leveren. Louis
Binon had de dagen tevoren al een flinke klus gehad aan het stencilen (heel lang geleden) of
drukken (lang geleden) van de vele pagina’s van het Bondsnieuws. Die lagen dan klaar in
flinke stapels. En dan volgde er voor de andere bestuursleden ook het ‘uitrapen van het
boekske’. We liepen rond de grote vergadertafel in ons kelderlokaal bij de Paters te Vaalbeek
en raapten de blaadjes samen om boekjes te vormen. Eindpunt van een ronde was meestal
Roger die met een flinke slag de nietjes in het boekje ramde. Let wel op: zeg nooit ‘boekske’
wanneer je ‘Bondsnieuws’ bedoelt, want daar kon Roger zich aan ergeren.
Het waren andere tijden, er moeten nu geen boekjes meer worden uitgeraapt en op reis kan je
ook digitaal informatie opvragen, maar toch, Roger, je hebt veel mensen vreugde bezorgd en
het was deugddoend om met jou in een team te mogen samenwerken.
Aan je echtgenote Mathilde, je kinderen en kleinkinderen bieden wij als Gezinsbond BlandenVaalbeek onze gevoelens van oprechte deelneming aan.
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