
Voorstelling Vanessa Jacops 

 

Beste gilde zusters en gilde broers, Kirsten en ik hebben de eer meter en peter te  mogen zijn 

van Vanessa Jacops.  

De meeste onder jullie zullen Vanessa niet kennen; daarom geven wij  een beetje uitleg over 

wie zij is. Vanessa is geboren op 21 augustus 1975. Zij is de dochter van Vic Jacops en Julia 

Van den Heuvel (zuster van Gerda). Vanessa heeft een jongere zus Veerle (uitbaatster van 

café den hemel in Poederlee).  

Toen Vanessa jong was (of beter gezegd nog jonger was) studeerde zij voor sociale 

verpleegkundige in Turnhout. In haar jeugd ging zij ook naar de muziekschool. Spijtig genoeg 

geen trommel of accordeon. Dat heeft ze zo ongeveer 10 jaar gedaan. Vanessa was in die tijd 

wel een klein feestvarkentje en ging zeer graag uit, haar vaste plaats was de Cobra. Het 

eerste wat ze deed als ze daar binnen kwam was het bestellen van een bak bier (om te 

beginnen). Maar om dat te betalen moest er geld zijn: daarom deed zij vakantie job in een 

kippenbedrijf in Vorselaar. Niets dan heel de dag kippen fileren aan 170fr per uur. Als zij dan 

´s avonds aankwam in de Cobra zag zij het eerste uur niets anders dan kippen (daarom 

waarschijnlijk die bak bier).  

Na haar studies is ze beginnen te werken als verpleegster in het rusthuis ‘de Wijngaard’ te 

Grobbendonk. Maar ze wilde meer en is avondschool gaan volgen, namelijk ‘kader opleiding’ 

in Turnhout en dat heeft geloond want nu werkt ze al jaren als hoofdverpleegkundige in 

hetzelfde rusthuis.  

Op een van de avonden dat ze in de Cobra was en als de kiekens verdwenen waren (allee 

misschien niet helemaal) zag ze Glenn. Na een tijdje zijn ze gaan samen wonen en na 3 jaar 

op 25 augustus 2001 zijn zij dan getrouwd en nadien in Vorselaar gaan wonen. In 2003 is hun 

eerste en enige kind geboren: hun dochter Julie. Julie is intussen ook boogschutter bij onze 

Gilde en neemt deel aan de wedstrijden van de verbroedering.  

Vanessa is ook een beetje aan de koppige kant (volgens haar man) maar heeft wel wat 

hobby’s zoals koken, lezen, wandelen, films kijken - liefst James Bond - , in het moestuintje 

werken en het liefst van al eens lekker gaan eten.  

Zo, beste gilde zusters en gilde broers, nu weten jullie al een beetje meer over Vanessa. Wij 

hopen dat dit voldoende is om allemaal witte bonen te geven. Namens Kirsten en mezelf 

bedankt voor het luisteren.  

 

Louis Van den Broeck 

Kirsten Peeters 


