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Archief

Fragmenten uit de historie van harmonie "Meer Vreugd”.

Deel 3
1948 - 1963

Minder rooskleurig in deze tijd waren de financiën van de vereniging. Vandaar dat hoofdbestuurlid M. Peters de
opdracht kreeg om door middel van een rondschrijven aan alle inwoners van Gassel, de noodtoestand der fanfare
te vermelden en dat er voor dit doel gecollecteerd zal worden. Het is niet de eerste en het zal ook niet de laatste
keer zijn dat "Meer Vreugd" een beroep moet doen op de Gasselse bevolking haar fanfare niet in de steek te
laten, want in 1951 was men, dankzij de financiële steun, in staat een festival te organiseren ter ere van het 30 jarig
bestaan. Vooral in het begin van de jaren vijftig werden er meer activiteiten op touw gezet, die later als traditioneel
bestempeld werden. Zo werd er, vooral op initiatief van de heer Keyzers, eerste Pinksterdag 1953 een concert
gegeven op het schoolplein. Een jaar later werd ook gestart met de oudijzeractie. Daarnaast bleef men trouw de
feestelijke gelegenheden opluisteren, bezocht men festivals die door zusterverenigingen in de omgeving werden
georganiseerd en hield men de muzikale rondgang. In het jaar 1955 nam de heer Peters afscheid als
hoofdbestuurslid, vanwege zijn vertrek naar Beers. Met hem verloor de fanfare een grote stimulator. Zijn plaats zou
worden ingenomen door de heer Bernards. Naast een hoofdbestuur kende men ook een dagelijks bestuur, waarvan
de heer W. Huberts al lange tijd voorzitter was en de heer Huybers secretaris/penningmeester. Voor de organisatie
van het muziekfestival in 1956 bij het 35 jarig bestaan, vormden beide besturen samen het uitvoerend comité en
later zou nog sprake zijn van één bestuur. In 1958 werden stappen ondernomen om nieuwe instrumenten aan te
schaffen. Op de eerste plaats werd er aangeklopt bij de gemeente. Deze was bereid een renteloos voorschot te
geven. Jammer genoeg werd dit voorschot (vanwege bestedingsbeperking) door Gedeputeerde Staten afgekeurd.
Op initiatief van de heer Bernards besloot men toen het nodige geld, + fl. 4000, -, renteloos of tegen een kleine
spaarrente bij de Gasselse inwoners op te nemen. Het resultaat was verbluffend. Hetzelfde jaar kon fanfare "Meer
Vreugd" haar nieuwe instrumenten in gebruik nemen en vol vertouwen de jaren zestig binnen stappen.

