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Activiteit:  Lezing door Jan Voss: “Het Akkermansgilde en de stad Venlo, 

 hoe mensen vroeger woonden, leefden en werkten.” 

 

Wanneer: Maandag 8 augustus 2022, 20:00 uur 

Locatie: Gemeenschapshuis De Bantuin (Pastoor Kierkelsplein 20 Venlo) 

 
Jan Voss is geboren in de boerderij Coenen, gebouwd in 1870 
op Stalberg. Een historische buurt met boerderijen, wasserijen, 
en zand- en grintafgraving.  Jan Voss is 14 jaar lid geweest van 
de drumband en schutter van het Akkermansgilde. Door zijn 
werk als SRV-man had hij veel contact met klanten, die zijn 
interesse voor historie en oude foto’s kenden. Foto’s van het 
Gilde en Venlo mocht hij scannen. Door zijn brede interesse 
heeft hij zich verdiept in veel onderwerpen en ook informatie 
gezocht bij het Venlose archief,  in de Limburgse kranten en bij 
DELPHER. Door het maken van fotopresentaties, het geven van 
wandelingen en lezingen, het posten van foto’s op Facebook 
plus het schrijven van artikelen komen zijn hobby’s samen.  
 
Venlo en Akkermansgilde: 
https://www.facebook.com/jan.voss.169 
 
 
 
 

 
De volgende onderwerpen komen bij de lezing aan bod: 
 
Presentatie Akkermansgilde of Boeregild 1594 – 2022   427 jaar bestaan: 
• Bestaansrecht met rechten en plichten Akkermansgilde voor de stad Venlo en Bantuin. 

• Napoleon verbiedt alle Gildes, het Akkermansgilde bleef behouden. 

• 427 jaar bestaan en slechts 205 Koningen, hoe kan dit? Veel informatie over 3 Keizers en 205 

bekende Koningen met mooie foto’s en films. 

https://www.facebook.com/jan.voss.169


• Hoe vaak en waarom heeft het Akkermansgilde rustpauzes gehad en waarom werd het gilde 

steeds opnieuw opgericht? 

• Ontstaan en optreden Valuas (Flujas) en zijn vrouw Guntrud (Guntruud),  

• Hoe komt Guntrud (Guntruud) aan haar naam (vanaf 1942)? 

• In welke cafés of herbergen in Venlo werd het Koningvogelschieten gehouden? 

• 1945 evacuatie naar het Noorden en de vele naoorlogse hulp vanuit het Noorden voor Venlo. 

• 1947 1955 1970 Dankjewel-bezoeken aan het Noorden door het Akkermansgilde, met 

zangvereniging Venlona, de Koninklijke Harmonie en Fanfare van Venlo met foto’s en film. 

• 1961-2010 Partnersteden benoemd, Klagenfurt (Oostenrijk) en Goriza (Italië). 

• Diverse foto’s en film met achtergrondinformatie. 

 
Presentatie omgeving Stalberg en Venlo van vroeger: 
• Afbraak stadsmuren en stadspoorten. De aanleg van een mooi Villapark, later Wilhelminapark. 

• Koelijsfabriek de Joode in de Heutzstraat, consumptie-ijs en Battistuzzi en SiBeMa. 

• Ontstaan en doel Landbouwcasino. 

• Straffen misdadigers en schandkooi in Venlo bij stadhuis. 

• Luchtfoto’s en video’s Venlo. 

• Willie Heijnen, eerste Venlose straaljagerpiloot met een geweldige vliegcarrière in Nederland, 

o.a. als vlieger in het Ruiten 4 team en testpiloot F 104-b Lockheed- Starfighter (1958).  Met foto’s 

en originele instructieboekjes vliegtuigen. 

• Suikerbakker Jos Lommen van de chocoladefabriek en de brandbare pepermuntolie en de brand 

van 1919. 

Verder nog oude foto’s en onderwerpen over oud-Venlo met een informatief verhaal. 
 
Praktische informatie 
De lezing is ook toegankelijk voor niet leden. Niet-leden betalen € 5,00 
 

 
 

 https://www.facebook.com/LGOGVenlo/ 

 

Volgende lezingen:  Maandag 12-9-22 om 20:00u.    Frank Bouts over “Verffabriek Bouts”. 

 Maandag 24-10-22 om 20:00u.  Jos Feller over “Hulster Heinke”. 

     
 
Met vriendelijke groet 
Bestuur LGOG Kring Venlo 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
Het bestuur van het LGOG Kring Venlo is met spoed op zoek naar 2 nieuwe 

bestuursleden. Met deze oproep willen wij vooral vrouwen verzoeken zich aan te 
melden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat: Dhr. Hay Clabbers 
lgogvenlo@ziggo.nl of 077-3541418 

 

https://www.facebook.com/LGOGVenlo/
mailto:lgogvenlo@ziggo.nl

