
           Nieuwsbrief  Liveke  
Seizoen 2020-2021 

Bèste Vastelaovesvrunj, 

 

Het Vastelaovessezówn 2020-2021 wordt officieel afgetrapt 

op de11devande11de. 

Evenzo zal het op 25 december Kerstmis zijn, op 1 januari is 

het Nieuwjaar en op 4 april is het Pasen. Zo zal de jaarlijkse 

traditie van Vastelaovend ook niet worden onderbro-

ken. 

Maar het zal absoluut geen normaal seizoen 

zijn.  

Sinds het einde van vorig Carnavalssei-

zoen werd de hele wereld, en dus ook 

Limburg, getroffen door het Corona virus. 

Zolang er tegen dit virus geen afdoend 

medicijn of vaccin gevonden wordt, is de 

enige optie om onszelf en onze medemen-

sen te beschermen zo veel mogelijk contact 

met elkaar te vermijden. Laat dat nu net het wezen 

zijn van onze mooie Vastelaovend!  

Samen vieren, samen zingen, samen lachen, samen organise-

ren, samen anderen plezieren, samen elkaar in de armen 

nemen, … kortom ”Samen” Vastelaovend 

vieren.  

En nu net dát mag en kan momenteel niet. 

Velen onder ons, die we normaal gezien in het aankomend 

seizoen in de armen zouden nemen, zijn momenteel zwaar 

ziek of zijn er in het slechtste geval niet meer. Alle hoop rust 

nu op de velen die in de zorg werken, en elke dag en 

elke nacht zo hard ze kunnen strijden om men-

sen te genezen en te redden.  

In naam van Liveke, alle Liveke verenigin-

gen en al hun leden willen we dan ook 

dankbaar een eerste duim omhoog ste-

ken voor al diegenen die zich hiervoor 

met hart en ziel inzetten. 

We kunnen alleen maar hopen dat we snel 

van dit virus verlost zullen worden. Onze 

hoop kan hiervoor enkel gaan naar de weten-

schappers die de strijd met dit virus aan zijn ge-

gaan. Zij trachten momenteel om ons op een zo menselijk 

mogelijke manier door deze moeilijke periode te loodsen 

met de juiste raadgevingen. Ook voor hen steken we onze 
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duim omhoog. 

 

De politieke wereld staat in voor de praktische uitvoering van 

hun adviezen. Zij moeten ons leiden en begeleiden in deze 

moeilijke tijden, waarvoor absoluut geen vaste scenario’s 

bestaan. Voor ons als Limburgse Carnavalisten zijn dat in de 

eerste plaats onze Burgemeesters onder leiding van onze 

kersverse Gouverneur Jos Lantmeeters. Met een hartelijke 

Alaaf groet werd het Liveke bestuur op het Gouvernement 

door hem ontvangen. En met eenzelfde enthousiaste groet 

en brede glimlach heeft onze nieuwe Gouverneur het Be-

schermheerschap van Liveke aanvaard. Wij steken onze 

duim omhoog voor onze nieuwe Beschermheer.  

 

Zijn eerste ontmoeting met onze verenigingen zou op de 

Limburgse Dag plaats vinden.  

Onder het motto “we zoeken naar dingen die we tóch wél 

kunnen organiseren” hebben we alles in het werk gesteld om 

op 13 november, zij het in beperkte vorm, onze verenigingen 

samen te brengen. Helaas heeft het niet mogen zijn.  

 

Onze hoogste onderscheiding, de Brons-

groene Leeuw, zouden we uitreiken aan 

Armand Schreurs. Zijn onverbeterlijke 

humor zou in de huidige omstandighe-

den zeker hebben bijgedragen aan een 

mooie Limburgse Dag. Hij heeft alles-

zins toegezegd zich vrij te houden, 

mocht er in het voorjaar iets kunnen 

georganiseerd worden.  

Voor onze toekomstige Bronsgroene Leeuw 

steken we een duim omhoog.  

 

We willen inderdaad afwachten of er na Nieuwjaar tóch een 

mogelijkheid zal zijn om samen te komen. Hopelijk wél. We 

hebben immers geleerd dat het Corona virus zich in golfbe-

wegingen manifesteert. Dat het op dit moment in hoge mate 

opflakkert toont aan dat het een absolute vergissing is ge-

weest van wetenschappers en persverantwoordelijken om 

Carnavalisten aan te duiden als veroorzakers en enige ver-

spreiders. Bij de eerste golf werd er door velen ook gereisd, 

werd er o.a. gevoetbald en waren er hoge besmettingsgra-

den op vele plaatsen waar op dat moment géén Carnaval 

gevierd werd. We hopen dat de verkondigers van toen 11 

keer nadenken vooraleer ze onze mooie traditie opnieuw 

onterecht stigmatiseren bij de publieke opinie. 

 

Op onze Limburgse Dag reiken we normaal gezien ook de 

Orde van Verdienste uit aan een verdienstelijk lid van elk van 

onze verenigingen. We hebben voor deze orde gekozen om 

ze dit seizoen niet uit te reiken omdat we geen zekerheid 

hadden of dit wel in de juiste omstandigheden en met het 

nodige respect zou kunnen gebeuren. De laureaten zullen 

hun orde volgend seizoen uitgereikt krijgen. 

We willen voor dit seizoen wél de Orde van Verdienste van 

Liveke symbolisch toekennen aan álle leden van onze vereni-

gingen. Allemaal spannen zij zich elk seizoen met hart en ziel 

in om de Vastelaovend op een hoogstaande Liveke manier te 

organiseren. Daar steken we vandaag onze duim voor om-

hoog! 

 

Een bijzondere duim willen we omhoog steken voor de vele 

Prinsen, Prinsessen, Jeugdprinsen en Jeugdprinsessen die 

hun regeerperiode met 1 seizoen hebben willen verlengen. 

Sommigen hebben helaas niet in “hun” stoet kunnen uit 

trekken. Voor hen duimen we dat ze in het Voorjaar op één 

of andere manier tóch op hun Prinsenwagen kunnen staan. 

Ook Carnavalissima zal in het aankomend seizoen niet kun-

nen doorgaan. Een afgeslankte versie of een Live stream, als 

dat al zou mogen, zou de auteurs, componisten en uitvoer-

ders van onze mooie Limburgse Carnavalsschlagers oneer 

aan doen. Wèl brengen we een unieke CD uit met de “Best 

of Carnavalissima”. Elke vereniging heeft 1 Carna-

valsschlager uit de afgelopen 45 jaar gekozen om 

hierop hun rijk repertoire aan Carnavalsliedjes 

te vertegenwoordigen. Wij steken onze duim 

op voor àlle auteurs, componisten en uit-

voerders van Carnavalsschlagers door de 

jaren heen. We duimen dat àlle Limburgse 

Carnavalisten in het aankomend seizoen de 

stilte zullen doorbreken door de CD af te spe-

len en luidkeels mee te zingen. 

 

De Liveke verenigingen steken ook hun duim omhoog 

voor alle andere Limburgse Carnavalsverenigingen die bij 

onze collega’s van FEN of nog andere organisaties aangeslo-

ten zijn. We steken onze duim op dat alle verenigingen zoe-

ken naar manieren om dit seizoen tóch bij hun leden en alle 

medeburgers een stukje Vastelaovesgevoel te creëren. Te-

vens duimen wij dat àlle Limburgse verenigingen financieel 

het hoofd boven water kunnen houden nu diverse activitei-

ten om de kas te spijzen niet kunnen georganiseerd worden. 

 

Liveke steekt ook een dikke duim omhoog naar de Vastela-

oververeiniginge en Karnevalsvereine uit de ganse Euregio. 

We zullen dit seizoen waarschijnlijk geen bezoeken kunnen 

brengen aan de SLV (Samewirkende Limburgse Vastelaoves-

vereiniginge), de BCL (Bond Carnavalsverenigingen Limburg), 

onze Duitse vrienden van de VKAG (Verband der Karnevals-

vereine Aachener Grenzlandkreise) of aan de leden van de 

NEG (Närrische Europäische Gemeinschaft). Zij zullen ook 

niet bij ons aanwezig kunnen zijn. We wensen hen en al hun 

verenigingen veel creativiteit toe om het komend seizoen 

Vastelaovend onder de mensen te brengen. Laat ons samen 
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aan te trekken. Wél om wagens die 

gebouwd zijn, kostuums die ge-

naaid werden, onze Prinsen en Prin-

sessen en Jeugdprinsen en Jeugd-

prinsessen tóch een mooie dag te 

gunnen in het gezelschap van hun 

eigen vereniging. 

We blijven in het seizoen 2020-

2021 nadenken over wat er wèl 

kan in plaats van over wat er niet 

kan. Daar willen wij als Liveke ab-

soluut 11 keer onze duim voor om-

hoog steken. 

 

Tot slot wil ik u allen in naam van 

het dagelijks bestuur van Liveke  

“eine zalige en vuural gezónde 

Vastelaovend” toe wensen.  

Draag zorg voor uzelf en voor uw  

medemens ! 

 

Liveke, Alaaf ! 

 

Freddy Corstjens 

Voorzitter  

Liveke 

 

het lied “Vastelaovend maak vrunj” zingen als teken van on-

ze verbondenheid. 

 

De jaarorde van Liveke voor het seizoen 2020-2021 staat in 

het teken van de lach en de traan. De symboliek van de twee 

maskers is steeds in ons mensenleven, en dus ook in de Vas-

telaovend, aanwezig. In een periode zoals we die momenteel 

door maken zijn tranen voor velen zeker op hun plaats. Tóch 

willen we als optimistische Carnavalisten een lach onder de 

mensen brengen nu daar zeker behoefte aan is. Liveke duimt 

voor al wie het moeilijk heeft en probeert iedereen tóch een 

glimlach op het gezicht te toveren in het aankomend sei-

zoen.  

 

We roepen dan ook álle Limburgse Carnavalisten op om op 

de11devande11de zo véél mogelijk Vastelaovend of Vastela-

ovesgevoel onder de mensen te brengen en dit op eender 

welke veroorloofde wijze. Versier uw gevel met vlaggen, trek 

uw kostuum aan, zet carnavalsmuziek op, post zo véél moge-

lijk foto’s, boodschappen, filmpjes op de sociale media 

zoals Facebook. 

En laat ons hopen dat er tóch een mogelijk-

heid komt om in het voorjaar iets te kun-

nen organiseren, uiteraard corona-proof. 

Misschien kunnen we tóch Carnavalsstoe-

ten in open lucht organiseren, daarom 

niet bedoeld om grote massa’s mensen 

Een bijzondere duim  

willen we omhoog steken  

voor de vele Prinsen, Prinsessen, 

Jeugdprinsen en Jeugdprinsessen 
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Covid 19 of Corona hakt 

aardig in op onze sociaal 

culturele activiteiten. De 

maatregelen en gevolgen 

hiervan zijn zeker voor 

carnaval 20/21 zeer aan-

grijpend.  Reeds veel ver-

enigingen en gemeenten 

rondom ons, hebben aan-

gekondigd dat alle activi-

teiten geschrapt worden, 

verschoven of zelfs  ge-

woon verboden worden 

door de overheid. Carna-

val is een volksfeest maar 

zit in de hoek waar de 

klappen vallen. 

Carnavalisten zijn echter in wezen positivo’s en goedlachse 

volksmensen die de toekomst met een grote glimlach en 

rode neus tegemoet kijken, met een ingesteldheid die 

ervoor zorgt dat carnaval zal blijven bestaan, mis-

schien niet in de huidige vorm, maar wel met 

het nodige gefeest, gezang, gelach gedans en 

geknuffel. Geen enkel virus zal dit klein krij-

gen.  

Beste carnavalisten en sympathisanten, wij 

bereiden onze nieuwe seizoenen voor alsof 

er geen virus is en zullen daardoor klaar-

staan,  om de draad weer op te pakken wanneer 

het mogelijk is en te zorgen dat we jullie zo snel 

mogelijk weer terugzien in een vertrouwde 

setting.  Ons eerste streefdoel is een prachtige maar wel  

aangepaste lichtstoet op 13 maart 2021.  

Wim Peeters  

Voorzitter Breese Stoepluipers,  Bree 

 

Mijn beste carnavalisten, 

Het is natuurlijk niet evident om in deze ‘vreemde wereld’ carnaval levend te houden. 

En toch gaan we dit doen. We gaan er alles aan doen om carnaval uit te dragen en vreugde te 

brengen in deze bizarre tijd. Carnaval is een tijd van samenhorigheid en ook een tijd om zor-

gen te vergeten.  

Het is een traditie, het zit in ons bloed. En geen enkel virus zal dit veranderen. 

Het is gewoon onze taak om Rood Geel en Groen te verspreiden in eigen gemeente en daar-

buiten. 

Ik wens jullie, namens de Raod van Laon tot Aoke, een uitdagende, maar 

fijne carnaval. 

Alaaf Alaaf Alaaf 

Pedro Steegmans 

Voozitter Raod van Laon tot Aoke , Lanaken 

Beste carnavalisten, 

Het is al door meerdere mensen gezegd en tot in den treure 

herhaald: dit is geen jaar zoals anders, er zal geen stoet zijn 

als andere jaren, we moeten op zoek naar alternatieven, wat 

mag er nog, wat niet enz. 

Sommigen durven zelfs 

carnaval in vraag te stellen: 

gaan de carnavalsvereni-

gingen dit wel overleven… 

Maar waarom eigenlijk? 

Als het waar is dat carnaval 

al rond het jaar 1000 ge-

vierd werd (ik was er toen 

niet bij wegens griep) heeft 

het toch al meer overleefd 

dan de huidige pandemie. 

De laatste 100 jaar alleen 

al twee wereldoorlogen, 

de Spaanse griep na WO1 

met naar schatting tussen 20 en 100 miljoen doden en 

ga zo maar door. En net zoals in het liedje met 

de kat, kwam carnaval altijd weer! En er 

zullen carnavals- en andere verenigin-

gen stoppen maar…eerlijk, de wild-

groei mag ook wel eens ophouden. 

Wij als carnavalisten pur sang slaan er 

ons toch door, wij weten dat er betere 

tijden op komst zijn: ik zie in mijn dro-

men nu al carnavalswagens trekken die 

het coronathema voeren met het virus 

aan de galg of op de brandstapel. Net zomin 

als ik, samen met mijn roedel Lummense Ever-

zwijnen, mij iets aantrek van wat geschreven wordt over mijn 

collega’s everzwijnen, trek ik mij iets aan van covid welke 

nummer dan ook! Maar…wij willen wel gedisciplineerd en de 

maatregelen volgend het volgend seizoen tege-

moet kijken! 

Wilfried Blommen 

Voorzitter Ridders van het Everzwijn, Lummen 

Carnavalisten  

zijn echter in wezen  

positivo’s en goedlachse  

volksmensen die de toekomst 

met een grote glimlach en  

rode neus tegemoet  

kijken 



 

De huidige situatie laat ons 

niet toe om ten volle te ge-

nieten van onze jaarlijks te-

rugkerende rituelen, de vele 

hoogtepunten en onze alge-

mene beleving rond het car-

naval...de mooiste tijd van 

het jaar!  

Carnaval brengt vreugde, 

plezier, emotie en ontroe-

ring. En het allermooiste is 

dat carnaval vooral mensen 

verbindt. Laten 

we dan ook 

vooral niet bij de pakken blijven zitten en alvast 

naar het volgende seizoen kijken en toewerken, 

zodat we weer ten volle van dit prachtige feest 

kunnen genieten. We komen hier met zijn allen 

ongetwijfeld sterker uit! 

Carlo Peeters  

Commandeur Orde Der Spasbinken, Genk 

Beste “Carnavalsgekke”, 

Dit seizoen zal heel vreemd worden, een carnavalsjaar als 

geen ander. 

Het Coronavirus houdt ons steeds steviger in zijn greep.  

Nauwe, fysieke contacten zijn nu uit den boze.  

Toch moeten we positief blijven denken en carnaval op een 

of ander manier, in de mate van het mogelijke, proberen uit 

te dragen. 

Respecteer daarom de keu-

zes die andere verenigin-

gen maken.  

Houd vast aan de beslissin-

gen die jullie samen heb-

ben gemaakt. 

Wij, “K.V. de Waggelerre, 

Graove va Voere”, werken 

alvast aan het volgende 

seizoen 2021-2022. Binnen 

onze vereniging 

zullen we 

waar no-

dig nieu-

we 

impulsen geven aan onze evenementen 

en uitstappen!  

Ik ben ervan overtuigd dat we hier als 

groep sterker en creatiever gaan uitko-

men! 

Het belangrijkste is dat we allen gezond mo-

gen blijven en ons komend seizoen hopelijk weer 

te mogen begroeten! 

Voere Alaaf, Liveke Alaaf, Limburg Alaaf!!! 

Met Carnavaleske groet, 

Stijn Gaens,  

Prèsident K.V. de Waggelerre, Graove va Voere 

Beste vrienden carnavalisten,  

Normaal starten wij zoals gewoonlijk op 

11 nov.om 11.u.11 met de opening van 

het nieuw Carnavalsseizoen  

Maar!!!! COVID 19 heeft daar anders 

over beslist, hopelijk is dit virus binnen-

kort verleden tijd en kunnen wij op 11 no-

vember 2021  

terug starten en mekaar ne knuffel  

geven of eens goed vastpakken en carnaval te openen zoals 

nooit ervoor  

Tot slot wens ik iedereen nog een hele goede gezondheid toe 

en proberen dit beestje 

niet binnen te laten in ons 

carnavalsHART 

Eddy Vaes  

Voorzitter 

De Zonneridders,  

Zonhoven 

Toch moeten we  

positief blijven denken  

en carnaval  

op een of ander manier, in de 

mate van het mogelijke,  

proberen uit te dragen. 

BM STUDIO 
Uit Sympathie 

Geluidsopnames – Synchronisatie Soundmix 

Jan van Eyckstraat 6 3620 Lanaken 

Tel: 089/ 72 26 58 Fax: 089/ 72 10 32 



Beste vrienden 

van LIVEKE. 

 

Normaal zetten 

we op elf no-

vember met 

honderden car-

navalisten de 

steek weer op 

om het start-

schot te geven 

van ons carna-

valsseizoen. 

Gedurende een half jaar zien we ons dan via prinsenzittin-

gen, recepties en bals om een praatje te slaan, een goed glas 

te drinken maar vooral om samen plezier te maken. Om 

ideeën uit te wisselen, om dié ene uitverkozen persoon als 

Prins Carnaval een onvergetelijk jaar te bezorgen. Om te be-

leven en ervaren wat ons als carnavalisten verbindt, namelijk 

de vriendschap.  

Dit jaar zal onze steek minder uit de kast 

worden gehaald en zien we ons hoogst-

waarschijnlijk niet. Maar beste vrien-

den, we mogen niet bij de pakken blij-

ven zitten. Treedt als vereniging crea-

tief naar buiten en gebruik de heden-

daagse digitale middelen om toch voor 

een carnavalsbeleving "onder de kerk-

toren" te zorgen. En laat dit abnormale 

seizoen misschien ook de 

mogelijkheid bieden aan ons 

allen om te herbronnen en na te denken 

over een nóg betere carnavalsbeleving vanaf 

2022. Maar blijf vooral gezond, zodat we er 

samen in 2022 eens te meer voor kunnen zorgen dat carna-

val in Limburg opnieuw garant zal staan voor een kwaliteits-

vol carnaval. Het mooiste carnaval van ons land. Sintruin 

alaaf! Limburg alaaf!  

Jo Sneyers 

Opper  

Orde van de Commeduur, Sint-Truiden  

Beste Carnavalsvrienden, 

Als echte carnavalisten bloedt nu ons carnavalshart! Openin-

gen van het seizoen, prinsenaanstellingen, recepties, bals en 

noem maar op… Alles moet helaas noodgedwongen geannu-

leerd worden. Geen vooruitzichten, weinig perspectieven om 

ons ergens aan op te trekken. Enkel en alleen onze gezond-

heid is nu prioritair. 

Voor ons allen is car-

naval zowat de voor-

naamste bijzaak van 

het leven. Toch moe-

ten we nu even den-

ken aan belangrijkere 

zaken en zorg dragen 

voor elkaar door met 

zijn allen te proberen 

dat virus zo snel mo-

gelijk de kop in te 

drukken zodat we ho-

pelijk in het 

najaar van 

2021 

weer onze geliefkoosde hobby met veel en-

thousiasme en toewijding kunnen uitoefe-

nen. Laten we er samen voor zorgen dat 

carnaval niet uit het straatbeeld verdwijnt 

door dit verdomde virus. Carnaval heeft al 

vele vooroordelen moeten overwinnen en 

samen zullen we ook deze vijand verslaan! 

Blijf gezond, zorg voor elkaar en hopelijk tot heel 

snel op één of andere carnavalsacti-

viteit.  

Met carnavaleske groeten, 

Vorst Noël I 

SCV De Teutepeuters - Hamont 

Wel zullen wij  

het niet nalaten om via  

de “social media” het nodige 

te doen, zodat dit  

cultureel erfgoed, want  

dat is het toch, niet  

verloren gaat dit jaar.  



Beste Liveke ver-

enigingen  

Op het moment 

dat ik deze woor-

den neerpen be-

vinden we ons in 

de diepste ge-

zondheids-en eco-

nomische crisis 

sinds de tweede 

wereldoorlog. 

Deze crisis zal er 

voor zorgen dat ons seizoen ’20 – ’21, zacht uitgedrukt, 

geen normaal verloop zal kennen en er vermoedelijk geen 

optochten zullen plaatsvinden. 

Als ik de geschiedenis van het carnaval in Tongeren erbij 

neem dan zie ik dat er reeds vanaf 1871 een cavalcade 

door de straten trok en zelfs in tijden van oorlog slaagde 

men er in om een stoet te organiseren. Dat we dit 

nu niet kunnen doen doet onze verenigingen, 

prinsen, alle carnavalisten en mezelf pijn 

en toont aan hoe diepgaand deze crisis 

wel is. 

Toch moeten we als Liveke verenigin-

gen de rug rechten en de moed niet 

laten zakken want wij als Liveke ver-

enigingen staan symbool voor het brui-

sende leven in onze gemeente, stad en 

voor de relativerende 

humor waarmee wij met 

zijn allen het leven bekijken. De eve-

nementen die wij allemaal mogelijk ma-

ken zijn keer op keer een toonbeeld van 

een goede organisatie en enthousiasme, 

en het succes is dan ook navenant. We 

moeten er dan ook voor zorgen dat we 

vanaf het seizoen ’21 – ’22 deze georganiseerde gekheid 

opnieuw ten volle kunnen vieren. 

Wat 11-11 betreft zou ik zeggen, vier ieder op jullie eigen 

manier, in jullie kot maar laat de carnavalsvlag wapperen 

aan jullie raam om te bewijzen dat carnaval altijd zal blij-

ven bestaan. De nieuwe carnavallissima CD, een verzame-

ling van alle krakers, zal zeker een hulpmiddel zijn om de 

lange winteravonden vlot door te komen en ons te laten 

wegdromen om nieuwe ideeën te laten ontstaan. 

Eén voor Allen – Allen voor Carnaval! 

Hou jullie gezond! 

Frank Grotars 

Commandeur  

Ridders van Morepoit tot Bukeberg, Tongeren 

Beste Liveke verenigingen, 

Dat het rare tijden zijn, hoeft geen betoog.   
Wie had dit gedacht aan het einde van vorig seizoen, een 
seizoen waarin wij ook al onze halfvastenstoet niet konden 
laten doorgaan wegens Covid19. 

Op naar betere tijden, werd toen gezegd, maar blijkbaar 
waren wij te optimistich en heeft dit beestje niet echt 
goesting om te verdwijnen. 

Het gevolg is dat wij nu op de drempel staan van een 
nieuw seizoen, een seizoen dat voor de meeste van onze 
verenigingen ofwel volledig is geschrapt, of dat sommige 
verenigingen hopen op misschien nog een lichtpuntje dat 
er hier of daar nog iets kan georganiseerd worden. 

In ieder geval hebben wij er in Maaseik met veel pijn in het 
vastelaoveshart er jammer genoeg voor gekozen om dit 
jaar over te slaan. In de wetenschap dat als je toch nog iets 
zou kunnen organiseren,  je dit niet kan doen zoals we zou-
den willen, en om iets half en half te gaan organiseren, 
daar wordt niemand vrolijk van.   

Carnaval moet de mensen bij elkaar brengen, en verbin-
den, en laat dit nou net zijn, wat er momenteel niet kan 
en mag, hoe spijtig het ook is.   

Wel 
zullen 
wij 
het 
niet 
nala-
ten 
om 
via de 
social 
media het 
nodige te 
doen, zodat dit kul-
tureel erfgoed, want 
dat is het toch, niet 
verloren gaat dit jaar.   

Ondertussen zijn er al 
verscheidene personen 

die al het een en ander in de wereld groepen hebben.  Om 
mijn woorden te herhalen, op naar betere tijden, en wij 
hopen jullie binnen afzienbare tijd weer te mogen ontmoe-
ten. 

3x Alaaf 

Vorst Eric 

Het Heilig Wammes Mezeik, Maaseik 

We moeten  

er dan ook voor  

zorgen dat we vanaf  

het seizoen ’21 – ’22  

deze georganiseerde gekheid 

opnieuw ten volle  

kunnen vieren. 



Lieve vrienden, 

Langzaam begint de afstand te wennen, schrikken we minder hard van de berichten op 

tv.  

Maar onze levens zijn allen geraakt door dit verschrikkelijke virus. Daarom moeten we 

juist tijdens deze donkere periode steun vinden bij elkaar.  Wederzijdse verdraagzaam-

heid, waardigheid en vriendschap zijn waarden waar wij als carnavalisten ons allen 

nauw mee verbonden voelen. Deze zullen ook het komende seizoen hoogtij vieren, al 

zal het nu allemaal vanop een afstand gebeuren.  

Opgeven doen we niet, onze rug rechten en uitkijken naar volgend jaar, dan slaan we 

dubbel zo hard terug!   

Hou vol! Tot snel!  

Jan Steegen 

Voorzitter  

Stadsraad Bilzen VZW 

Carnavalvrienden  

Ons hart ♥ bloedt net zoals bij veel carnavalisten.   

Onze dag !! opening carnaval  11/11 om 11 uur 11 is dit jaar 

2020  onwezenlijk stil.  

Blijf  in uw kot ,en zet de steek met of zonder pluimen maar 

op ♥♥♥  

De Koninklijke orde van t’klaverblat Is net zoals vele andere 

carnaval verenigingen en burgers getroffen door COVID 19. 

Maar wat houd ons tegen om verder positief te denken naar 

de toekomst . Nu den-

ken we aan jullie -onze 

gezondheid en veilig-

heid.  Vanuit dit stand-

punt zullen er dan ook 

bij KOVK geen activitei-

ten plaats hebben 

maar ons  hart ♥ 

klopt al voor 2021. 

COVID 19 wint een 

veldslag maar 

wij carna-

valisten 

slaan 

terug. 

Samen met Liveke en alle carnavalisten 

staan we sterk.  

Aan allen een wel verdiende 

knuffel, schouderklopje en een applaus    

Kovk Hasselt alaaf,  

Liveke alaaf,  

Limburg alaaf  

Walter Papens,  

De Koninklijke orde van t’klaverblat,  

Hasselt  

Beste LIVEKE ver-
enigingen 

 

Sta me toe te be-
ginnen met een 
understatement: 
het jaar 2020 is een 
jaar wat we best zo 
snel mogelijk verg-
eten. Het coronavi-
rus is sinds het 
voorjaar bezig met 
een opmars in ons 
land en jammer 
genoeg zijn we er 
nog niet van ver-
lost! Dit virus heeft 
uiteraard ook ge-

volgen voor onze jaarlijkse activiteiten. Ondanks de stormen 
en Covid-19 konden enkele LIVEKE verenigingen hun Carna-
valsweekend nog laten doorgaan in het voorjaar, maar de 
toekomst op korte termijn oogt niet echt rooskleurig. 

Ik denk dat we allemaal al enige tijd doorheb-
ben dat het seizoen 2020-2021 niet zal 
kunnen verlopen zoals we allemaal ge-
woon zijn, maar dat we op zoek moes-
ten naar de nodige alternatieven.  

Ik wens alle verenigingen dan ook 
veel succes met hun aanpak van het 
Carnavalsseizoen 2020-2021, maar 
bovenal hoop ik dat iedereen gezond 
blijft en dat we snel terug op de 
‘normale’ manier ons Limburgs Carnaval 
kunnen vieren!   

Gregory Machiels 

Voorzitter  
Orde van de Teutonische Ridders vzw,  
Diepenbeek 

Ik wens  

alle verenigingen dan  

ook veel succes met hun 

aanpak van het  

Carnavalsseizoen  

2020-2021 



De Best of 1975-2020 Liveke CD nu verkrijgbaar bij onze 

Lidverenigingen 

Beste Liveke verenigin-
gen,  
beste carnavalisten, 

  

 Wat een bijzonder jaar 
moest worden voor on-
ze prinsen en jeugdprin-
sen/prinsessen is anders 
uitgedraaid. 

De verschrikkelijke pan-
demie heeft heel de 
wereld en in het bijzon-
der onze carnavalsactivi-
teiten serieus in de war 
gestuurd. 

Verschillende verenigin-
gen hebben dit al ondervonden bij de eerste golf van het 
virus in het begin van dit jaar. 

Voor het eerst in de geschiedenis van onze verenigingen dat 
we dit moeten meemaken. 

We zullen onze activiteiten nog een tijdje moeten opschui-

ven tot de maatregelen het ons weer toelaten.  

Dit zal voor velen niet zo gemakkelijk zijn en ik wil hierbij de 
raad geven van doe aub geen domme dingen. 

Wanneer je zelf het virus aan den lijve heb mogen ervaren ga 
je heel anders hier tegenaan kijken. 

We zullen het komende carnavalsjaar effe moeten voor ons 
uitschuiven en hopen dat een vaccin niet meer lang op zich 
laat wachten. 

Wat betekent tenslotte een jaartje op een mensenleven, 
laten we samen ons hier doorheen helpen en de vreugde zal 
des te groter zijn wanneer we weer samen komen. 

We zullen verplicht zijn op 11-11 ons een beetje te oriënte-
ren op onze eigen bubbel en er het beste van te maken. 

Hopelijk tot snel en hoe hard het ook moge zijn, we zullen de 
achterstand wel inhalen. 

 Met carnavaleske groeten. 

 Jos Lowette 

Voorzitter  
Ridders van de Ceuleman, 
Borgloon 



Beste lezer 

Carnaval, dat is niet zomaar een 

dag feestvieren. Carnaval is een 

gevoel waar je samen naar toe-

werkt en dat je in gezelschap 

van elkaar beleeft. Samen la-

chen, samen plezier maken, sa-

men eens goed uit de bol gaan… 

Als vorig jaar iemand had gezegd 

dat een virus dit jaar roet in het eten 

zou gooien en carnaval er helemaal anders zou uit-

zien, dan had men hem of haar voor gek verklaard. 

Zelfs onder carnavalisten! En toch is dit een reali-

teit waar we vandaag jammer genoeg mee worden 

geconfronteerd.   

Dat er ondanks al deze moeilijkheden dit jaar toch 

een Liveke Alaaf voor u ligt, zegt veel over hoe 

diep het carnavalsgebeuren stroomt in het Lim-

burgs bloed en met hoeveel enthousiasme en toe-

wijding de Limburgse carnavalisten hun feest orga-

niseren.  

De inspanningen die Liveke als koepel van de Lim-

burgse carnavalsverenigingen al bijna een halve 

eeuw levert om hun activiteiten naar een hoger 

niveau te tillen, zijn dan ook bewonderenswaardig 

te noemen.  

Zo hebben ze zich steeds enorm ingezet om het 

carnaval op een duurzame manier te verankeren in 

onze provincie. Inspelend op nieuwe evoluties, 

maar steeds met respect voor de tradities die ei-

gen zijn aan het Limburgse carnaval.  

Dit jaar staan de carnavalisten voor de extra uitda-

ging om alles ‘corona-proof’ te laten verlopen.  

De typische eigenheid van carnaval maakt dat heel 

wat traditionele activiteiten op een andere manier 

zullen moeten worden georganiseerd. Of zelfs he-

lemaal herdacht zullen moeten worden.  

Want hoe graag we ook willen feesten, we moeten 

er alles aan doen opdat het coronavirus niet met 

ons mee kan feesten! Ik heb er het volste vertrou-

wen in dat men dit binnen de carnavalsverenigin-

gen zeer goed beseft en er alles aan zal 

doen om de activiteiten veilig te laten 

verlopen.  

Rest ons alleen nog om zo veel moge-

lijk te genieten van al het moois dat 

carnaval ons ook dit jaar te bieden zal 

hebben.  

Onvergetelijk wordt het sowieso!  

Liveke Alaaf! 

        Jos Lantmeeters 

        Gouverneur  

Carnaval,  

dat is niet zomaar een  

dag feestvieren. Carnaval is 

een gevoel waar je samen 

naar toewerkt en dat je in 

gezelschap van elkaar  

beleeft.  



 

Liveke VZW 

p/a Wurfelderweg 5, 3680 Maaseik 

tel. +32(0)89/56.72.70  Gsm : +32(0)497/20.52.76  

www.liveke.be  -  info@liveke.be 

Facebook : https://www.facebook.com/livekelimburg 

Facebook : https://www.facebook.com/virtuele11devande11de 

Voorlopig geen carnavalsactiviteiten, evenementen of op-

tochten. Toch willen wij dit 5de seizoen niet onopgemerkt 

laten voorbij gaan. Post daarom zoveel mogelijk foto’s op 

onze speciale aangemaakte facebookpagina de virtuele 

11vande11de. We wachten op jullie foto’s en filmpjes. 

https://www.facebook.com/virtuele11devande11de    

Zeker doen! 

https://www.facebook.com/virtuele11devande11de/



