
 

 

BOOM 

Bekende Bomenaars 

 

Geboren 

• Bavo Claes (1949), journalist, schrijver en nieuwslezer 

• Björn Vleminckx (1985), voetballer 

• Bobbejaan Schoepen (1925 - 2010), zanger-gitarist, entertainer en oprichter van 

Bobbejaanland 

• Emile Van Reeth (1842 - 1923), politicus 

• Ernest Apers (1883 - 1959), architect 

• Frans De Schutter (1870 - 1951), politicus 

• Glen De Boeck (1971), voetballer en trainer 

• Hubert Mampaey (1882 - 1947), syndicalist en politicus 

• Isidoor Vinck (1907 - 1970), politicus 

• Jan Frans Van De Velde (1779 - 1838), bisschop van Gent 

• Jos De Saeger (1911 - 1998), politicus 

• Jozef Van Lerius (1823 - 1876), kunstschilder 

• Kevin Seeldraeyers (1986), wielrenner 

• Luc Van der Kelen (1948), journalist 

• Lydia Maximus (1938), politica 

• Michiel De Meyer (1993), acteur 

• Paul Arren (1941 - 2006), schrijver 

• Paul Haesaerts (1901 - 1974), architect, cineast en kunstenaar 

• Pierre Spillemaeckers (1871 - 1932), syndicalist en politicus 

• Roland Van Campenhout (1945), muzikant 

• Victor de Meyere (1873 - 1938), dichter, auteur en etnoloog 

Woonachtig 

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

significante band met de gemeente hebben:  

• Bart De Smet (1964), politicus 

• Etienne De Groot (1948), politicus 

• Frans Vanderborght (1929 - 2013), syndicalist en politicus 

• Gerard De Fré (1909 - 1998), politicus 

• Hans Verreyt (1980), politicus 

• Jeroen Baert (1967), advocaat en politicus 

• Jos Van Cleemput (1903 - 1967), politicus 

• Lucien Van Reeth, politicus 

• Marcel Van Bulck, politicus 

• Patrick Marnef (1955), syndicalist en politicus 

• Paul Koeck (1940), schrijver 

• Peter De Ridder (1970), syndicalist en politicus 
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• Rik Röttger (1977), politicus 
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