
 

 

KONTICH  

Bekende Kontichnaars 

Geboren 

• Albert Apers (1870-1942), politicus voor de Liberale Partij 

• Alice Hellemans (1920-2009), politica voor de CVP 

• Dirk Abrams (1959), sportjournalist 

• Frans Segers (1888-1969), priester en oprichter van De Wielewaal 

• Frans Van Roy (1901-1976), politicus voor de CVP 

• Karel Schroyens (1860-1929), politicus voor de Kath.Partij / Katholiek Verbond van 

België 

• Leo Mariën (1934-2018), atleet en olympisch deelnemer 

• Leopold Feremans (1837-1907), politicus voor de Kath.Partij 

• Marcel Schoeters (1925-2013), vakbondsleider en politicus voor de SP 

• Martinus Dom (1791-1873), eerste abt van de abdij van Westmalle 

• Marus Kempenaers (1931-2005), politicus voor de PVV / VLD 

• Pierre Peeters (1811-1888), politicus 

• Reinildis van Saintes (ca. 630- ca. 700), heilige 

• Siska Schoeters (1982), radiopresentatrice bij Studio Brussel 

• Tim Van Aelst (1978), tv-maker 

• Timo Descamps (1986), acteur, zanger en presentator 

• Willem Janssens (1901-1978), advocaat, notaris en politicus voor de Liberale Partij 

 

Woonachtig 

Bekende personen die woonachtig zijn of waren in Kontich of een andere significante band 

met de gemeente hebben:  

• Abraham Hans, schrijver 

• Bart De Wever, politicus voor de N-VA 

• Bart Seldeslachts, leraar en politicus voor de N-VA 

• Bernard Fiocco, politicus 

• Bruno De Wever, historicus 

• Charles-François d'Hane de Steenhuyse, politicus voor de Liberale Partij / 

Meetingpartij 

• Eddy Annys, hoogspringer[41] 

• Eduard Dehandschutter, politicus voor het Katholiek Verbond van België / CVP 

• Edward Geerts, arts en politicus voor het Katholiek Verbond van België / CVP 

• Erik Jacobs, manager en politicus voor de N-VA 

• Ferdinand Maes, Stichter van de brouwerij Maes en politicus te Waarloos 

• Frans Deconinck, notaris en politicus voor het Katholiek Verbond van België 

• Frederik Feremans, politicus 

• Gaston Van den Bos, bokser  

• Guy De Pré, radiomaker bij Radio 2, presentator van De Pré Historie 

• Hilde Rens (Yasmine), zangeres, televisie-omroepster en -presentatrice 
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• Jean Van den Wijngaert, politicus voor de BSP / SP 

• Jef Plasmans, politicus voor de CVP / CD&V 

• Jef Van Linden, politicus voor de CVP / CD&V 

• John Doms, atleet[41] 

• Jozef Tolleneer, collaborateur en politicus voor het VNV 

• Karl Verlinden, bestuurder 

• Koenraad Pot, heer van Kontich 

• Louis Verhaert, arts en politicus voor onder andere de CVP 

• Luc Beaucourt, urgentiearts van het UZA en politicus voor de CD&V / Open Vld 

• Luc Blommaerts, leraar en politicus voor de CD&V 

• Marc Nevens, atleet[41] 

• Marleen Van den Eynde, politica voor het Vlaams Blok / Vlaams Belang 

• Marthe De Pillecyn, zangeres K3 

• Matz Sels, voetballer 

• Michel De Backer, ondernemer Niko en een van de rijkste Belgen 

• Paul Byttebier, arts en politicus voor de CVP 

• Phil Bosmans, stichter Bond zonder Naam 

• Pieter Serrien, historicus en schrijver 

• Raf Van Brussel, zanger en radiomaker bij JOE fm 

• René Sansen, arts en politicus voor de Katholieke Partij 

• Simon de Neuf de Burght, politicus 

• Staf Van Elzen, neo-expressionistisch kunstschilder 
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