
Op 28 december 1957 erden l0 jon-
gens tot verkenning geinstalleerd en
daarmee was de verkennerij in Maas-
hees een feit. Deze groep was een lo-
gisch vervolg van de al eerder
bestaande groep 'MAJOC'. De stu-
wende krachten achter de oprichting
van de van de verkennersgroep 'St.
Willibrord' waren groepsleiders Jac.
Rongen en hopman Arnold Botden.
Verhuizing.
Vanaf het prille begin is de huis-
vesting van de verkenners en later de
welpen en steeds terugkerend pro-
bleem geweest. Het eerste verblijf
was de werkschuur' achter Ver-
'straaten waarna de schuur van

25 Jaar ieugdheweging
in Maashees
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tent.Het zomerkamp was voor veel
jongens de jaarlijkse grote vakantie,
waar men maanden tevoren al naar
toeleefde. Het programma was reeds
van tevoren ingevuld. Zo waren der
dagtochten (de zgn. hikes) foto-
oriëntatietochten, avondspelen (o.a.
de beruchte dodende straal) en veel
sport. In de beginjarenkon de hele
kampuitrusting op de aanhanger van
Dhr. P. Wymans. De toerusting
werd echter steeds completer en
thans biedt een twee asser van de Fa.
Hovens nauwelijks nog voldoende
pakruimte. Alle vervoer geschiedde
en geschiedt nog pro deo. De kamp-
plaatsen werden gezocht en gevon-
den in een per fiets af te leggen af-
stand, van Mook tot Reuver en van
Valkenswaard tot Zeeland.
Uitbreiding. ,.:,

Al een half jaar na de oprichting
werd een welpenhorde geformeerd
o.l.v. Akela Trix Kerkhof . Zod,oen-
de was de verkennersgroep verze-
kerd van voldoende jeugdleden. De
andere verkenners vormden een
rowan-afdeling die zomertochten
gingen maken naar o.a. het Moesel-
gebied en Luxemburg. In 1964 werd
de vrouwelijke jeugdbeweging opge-
richt. De gidsen kregen hun onder-
komen in de 'Seinhiitte', eveneens
door vrijwilligers op het terrein aan
de Venneweg gebouwd. Ook deze
groep Breidde zich uit met een
kabouter-groep. En zo was dejeugd-
beweging compleet. In l97l kwam
de Stichting Jeugdservice tor stand
die als overkoepelend orgaan de
jeugdbeweging ging beheren.
Wens.
Na 25 jaar wel en wee is er alle reden
om de feestvlag uit te steken. Er is
enorm veel bereikt en talrijke kinde-
ren uit Maashees hebben er een aan-
gename en vormende vrijetijdsbeste-
ding kunnen vinden. Met recht kan
er dus feest gevierd worden. Dit zal,
zoals reeds eerder bericht, gebeuren
in het weekend van l5 en l6 mei a.s.
Toch heeft de jeugd nog een vurige
wens: de renovatie van hun blokhut.
Het bestuur van de Stichting hoopt
hiermede, indien de financiële steun
van de Gemeente afkomt, zo spoedig
mogelijk mee te kunnen beginnen.

PROGRAMMA
Zaterdag 15 mei:
14.00 uur Ballonwedstrijd voor dt
jeugd, met diverse leuke prijzen.
14.30 uur fietstocht door de gemeen.
te. Inschrijving vanaf 14.00 uur
Start en finish bij de feesttent.
Kosten / .l ,-. Prijsuitreiking ca,
17.00 uur in de feesttent.
20,00 uur Grote dans- en showa.
vond. Allereerst zullen er diverst
groepen voor u optreden op het
feestterrein, het St. Joris en Antoni
usgilde, wat o.a. een vendelshow zal
uitvoeren. Volksdansgroep Venray,
Show- en drumband Venray.
21.30 uur Zal het feest voortgezet
worden in de blokhut (Weinstube),
waar de feestvreugde zal worden op-
geluisterd door een gezellig acoorde-
onmuziekje, en... natuurlijk in de
feesttent, waar het orkest 'Comoti-
on' zal zorgen voor een uitstekende
dansmuziek. Als bijzondere gast
hebben wij beslag weten te leggen op
de bekende zanger-gitarist Jozef Al-
denzee, die met zijn medewerkers
enkele van zijn bekende en.subces-
volle luisterliedjes ten gehore zal
brenger. Onze gbers zullen zorgen
dorst hoeft te lijden, en vooi een
hartig hapje kunt u terecht bij de
barbeque. Dit feest gaat door tot in
de kleine uurtjes.
Zondag 16 mei:
10.00 uur Plechtige Heilige Eucha-
ristieviering voorgegaan door Z.E.
Heer Pastoor Teunissen. Het ge-
mengd zangkoor zal haar medewer-
king verlenen.
11.00 uur Receptie in de feesttent,
welke opgeluisterd zal worden doo
de fanfare St. Cecilia.
13.30 uur Einde receptie.
14.30 uur Start Dorpsspel. Inschrij-
ving is mogelijk tijdens de receptie in
de feesttent en ne de receptie tot uit-
erlijk 14,15 uur op het dorpsplein.
Prijsuitreiking ca. 17.00 uur in de
feesttent. Deelname aan het
dorpsspel is gratis. Het feest wordt
besloten met een reunie voor alle lei-
ders en leidsters van de'afgelopen 25
jaar.
Ps. Komende weekend zullen
leidsters en leiders u de feestgids aan-
bieden, tewijl u tevens een passe-
partout tegen een redelijke prijs kunt
kopen. Deze passe-partout geeft
recht op:
A. Aperitief in de Weinstube; B.
Barbeque; C. Consumptie in de
feesttent; D. Deelname fietstocht.
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de Vennenweg waar de thans in ge-
bruik zijnde blokhut in een prachtige
omgeving verrezen was.
Eigen werk.
De bouw van de blokhut was een
staaltje van eendrachtige samenwer-
king tussen ouders en leden. De hele
bouw gebeurde in de vrije tijd en
na.m {ap ook geruimte tijd in beslag,
rurm z Jaar.

. Het benodigde geld werd o.a. gevon-
den in het uitgeven van aandelen van
Í 10,-.
Ook jaarlijkse fancy-fairs waren in
deze bouwperiode een welkome aan-
vulling van de verenigingskas.
Met veel voldoening kon de blokhut
op 23. juni 1963 officieel geopend
worden. De kroon op een onvervalst
stukje eigen werk.
Kampen.
Kamperen gebeurde in de oprich-
tingsjaren nog in de ouderwetse Ba-
den Powell stijl, Zo waren de ver-
kenners dagen bezig met het pionie-
ren van pottenrekken, het koken op
houtvuur en het schuren van zwart
geblakerde pannen. Het devies op de
eigen kookpot was: Eten wat de pot
schaft!. Een goed deel van de dag
was hiermee gevuld. De dag begon
overigens met een openlucht mis en
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