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Geboren 

• Chris Soetewey (1957), atlete 

• Dirk De Smet (1969), zanger en winnaar van de 2e reeks van X-factor 

• Dirk Van Mechelen (1957), politicus 

• Erik Meynen (1957), stripauteur en cartoonist 

• Erik Vlaminck (1954), schrijver 

• Frans Daneels (1941), norbertijn en bisschop 

• Greet Rouffaer (1958), actrice 

• Hans Francken (1972), popmuzikant en producer 

• Herman Suykerbuyk (1934), politicus 

• Herman Verbruggen (1963), acteur 

• Jacky Buchmann (1932-2018), ondernemer en politicus 

• Kevin van Dessel (1979), voetballer van EVV 

• Mathieu van der Poel (1995), wielrenner, veldrijder 

• Nathalie Delcroix (1976), zangeres van de folkgroep Laïs 

Bekende personen die geboren of woonachtig zijn of waren in Kapellen 

of een andere significante band met de gemeente hebben: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chris_Soetewey
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_De_Smet
https://nl.wikipedia.org/wiki/X_Factor_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_Van_Mechelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_Meynen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_Vlaminck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Daneels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Greet_Rouffaer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Francken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Suykerbuyk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Verbruggen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacky_Buchmann
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kevin_van_Dessel
https://nl.wikipedia.org/wiki/EVV_(Echt)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mathieu_van_der_Poel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nathalie_Delcroix
https://nl.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFs


 

 

• Sarah Bettens (1972), zangeres van de popgroep K's Choice 

• Senne Rouffaer (1925-2006), acteur en regisseur 

• Theophile Blankers (1913-1998), voetballer 

• Thomas Vermaelen (1985), voetballer van FC Barcelona 

• Tom De Mul (1986), voetballer van Sevilla FC 

• Tom Vanstiphout (1975), popmuzikant 

Inwoners 

• Adrie van der Poel, wielrenner 

• Bo Van Spilbeeck, VTM-journaliste 

• Cathérine Jacques, judoka 

• Christian Vandekerkhove, auteur 

• David van der Poel, wielrenner en veldrijder 

• Edouard Biart, politicus 

• Franciscus Hoelen (1870-1904), fotograaf (Hij maakte opnamen in de regio en publiceerde 

briefkaarten onder de naam F. Hoelen.)
[9][10][11] 

• Gert Bettens, gitarist en zanger 

• Jan Janssen, wielrenner 

• Jean Speth, industrieel en politicus 

• Koen Helsen, politicus 

• Maja Van Honsté, musicalactrice  

• Max Smeets, dirigent en pianist 

• Michael Boogerd, wielrenner 

• Patrick Lebon, filmregisseur 

• Philippe De Backer, politicus 

• Rocco Granata, zanger 

• Terry Van Ginderen, tv-presentator 

• Valerie Van Peel, Politica 
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