
 

 

DUFFEL 

 

Bekende Duffelaars 

 

GEBOREN  

• Aldo Struyf (1968), zanger en muzikant 

• Andreas Pereira (1996), voetballer 

• Anja Smolders (1973), atlete 

• August Reypens (1842 - 1902), politicus en brouwer 

• Bart Cannaerts (1980), stand-upcomedian 

• Bart Van Avermaet (1961), acteur 

• Chris Van Tongelen (1968), (musical)acteur, producer, regisseur en zanger 

• Cornelis Abts (1529 - 1607), taalgeleerde en dichter 

• Dirk Van Engeland (1964-2017), geschiedkundige van de Duffels geschiedenis 

• Eloi Glorieux (1960), politicus 

• Evert Verbist (1984), wielrenner 

• Geert Buelens (1971), essayist, columnist en hoogleraar 

• Gilberte Verschaeren (1939), zangeres en presentatrice 

• Gustaaf Van der Linden (1881 - 1955), politicus 

• Henri Diricx (1927-2018), voetballer 

• Henricus Hondius (Duffel, 9 juni 1573 - Den Haag, 1650), etser 

• Hildegard Warnink (1962), jurist en docent kerkelijk recht 

• Hilt de Vos (1957), actrice 

• Jan Corneel Tisson (1855 - 1929), folkloristisch figuur 

• Jan De Smet (1953), muzikant bij De Nieuwe Snaar 

• Jan Mertens (1995), voetballer 

• Jan Van den Bosch (1984), acteur 

• Jan Van der Roost (1956), componist en dirigent 

• Jef Bruyninckx (1919 - 1995), acteur, film- en televisieregisseur 

• Johan Op de Beeck (1957), journalist, nieuwsanker en auteur 

• Jozef Cuyvers (1947), politicus 

• Kevin De Weert (1982), wielrenner 

• Kris De Smet, muzikant bij De Nieuwe Snaar 

• Luc Deleu (1944), architect en kunstenaar 

• Ludo Sels (1916 - 1988), politicus 

• Marc Janssens (1968), veldrijder 

• Marc Peeters (1953), acteur 

• Marc Somers (1961), wielrenner 

• Marthe De Pillecyn (1996), zangeres 

• Martine De Graef (1963), politica 

• Martinus Reypens (1800 - 1846), politicus en arts 

• Mieke Geens (1982), atlete 

• Peter Verlinden (1957), journalist en auteur 

• Reinold Vallinga (1962), auteur 
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• René Nauwelaerts (1919 - 1998), politicus 

• Sjef De Wilde (1981), wielrenner 

• Sofie Joosen (1986), politica 

• Sonja Becq (1957), politica 

• Vincent Banić (1988), acteur en model 

• Willem Storms (1985), zanger 

• Willie Cools (1931 - 2011), graficus en schilder 

• Willy Dehaen (1931 - 2010), politicus 

• Xavier Temmerman (1850 - 1920), kanunnik 

• Yoni Buyens (1988), voetballer 

  

Bekende personen die woonachtig zijn of waren in Duffel of een andere 

significante band met de gemeente hebben:  

• Clem Herinckx-Van Winkel (1927 - 2015), syndicaliste en politica 

• Denijs Dille (1904 - 2005), priester 

• Emiel Van Hamme (1900 - 1998), politicus 

• Guido De Vos (1939), politicus 

• Jan-Baptist Abbeloos (1836 - 1906), priester en hoogleraar 

• Johan IX van Merode (1535 - 1601), heer van Duffel 

• Jos Vanroy (1936), syndicalist en politicus 

• Lili Stevens (1960), politica 

• Louis Budts (1890 - 1977), wielrenner 

• Louis Contryn (1929 - 2014), poppenspeler en toneelregisseur 

• Marc Van der Linden (1959), politicus 

• Michiel Devlieger (1964), televisiemaker en -presentator 

• Pascale Naessens (1969), fotomodel en televisiepresentatrice 

• Paul Jambers (1945), televisiemaker 

• Prosper De Troyer (1880 - 1961), schilder 

• Rita Bellens (1962), politica 

• Suske Henderickx (1907 - 1971), muzikant en humorist 

• Theodoor Smet (1783 - 1853), orgelbouwer 

• Victor Van de Walle (1849 - 1927), notaris en politicus 
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