
 

 

 

 

 

 

 

JACQUY DE PAUW 

17 januari 1955 - 30 januari 2020 

 

 

 

Met droefheid en ontzetting hebben wij kennis 
genomen van het plotselinge overlijden van onze 
geliefde Jacquy De Pauw. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn levensgezellin 
Anna Maria Buyle, zijn verdere familie en vele 
dierbare vrienden. 

 

Afscheid van Jacquy De Pauw in het Aalsters 
crematorium Siesegem, Merestraat 169 
 
 
Zaterdag 8 februari 2020  

Bijeenkomst en begroeting vanaf 10:15 uur 

Dienst om 11:00 uur 
 

 
 
 
 

 
 

Vanaf 2018 versterkte Jacquy het bestuur van het 
Louis Paul Boon  Genootschap. Wij hebben hem 
leren kennen als een beminnelijk mens met een 
gedreven inzet voor de culturele activiteiten van 
ons genootschap en de stad Aalst. Wij missen 
hem nu reeds heel hard. 

Jacquy De Pauw was samen met Jan Louies 
jarenlang het gezicht van de vereniging van de 
losse carnavalsgroepen. Samen streden ze voor 
de vrijheid van de losse carnavalisten, voor meer 
humor in de stoet, voor de eigenheid van 
carnaval. Met Jan Louies gaf hij ook cursussen 
Aalsters dialect. 

In 1978 was hij mede-oprichter van de legen-
darische Belpopgroep Lavvi Ebbel, samen met  
jeugdvriend Luckas Vander Taelen. 

In 1981 gaf hij de impuls om een eigen radio-
station op te starten: Radio Katanga, dat zich, net 
als het grote voorbeeld FM Brussel, zou profil-
eren als onafhankelijke en niet-partijgebonden 
zender. Zijn scherpe pen kwam tot uiting op zijn 
online blog Pauwenogen over de politiek en 
actualiteit in Aalst. 

 

BoonBerichten 
Mededelingen en berichten van het Louis Paul Boon Genootschap  

Nummer 134, januari 2020  
 

B o o n B e r i c h t e n  
De onregelmatig verschijnende BoonBerichten worden 

uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 

Samenstelling en redactie: Erik van Veen 
 

Bestuur:  
 Luckas Vander Taelen (voorzitter), Wim Dijkstra en Luc Geeroms 

(ondervoorzitters), Herman Verlint (secretaris), Erna De Ridder 
(nieuwsgaring), Erik van Veen (website en BoonBerichten)  

en Bert Ummelen. 
 

De Erven Boon zijn adviseur van het bestuur. 
 

Secretariaat: 
Herman Verlint 

Amsterdam 
mail@lpboon.net 

 
Bankrekening: BE36068200494781 t.n.v. L.P. Boon Genootschap, 

Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst.  

www.lpboon.net 
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