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Fragmenten uit de historie van harmonie "Meer Vreugd”.
Het jaar 2019 start met het Nieuwjaarsreceptie op 1 januari. Harmonie "Meer Vreugd" Gassel organiseert dit samen met
Dorpsraad Gassel. Het harmonieorkest o.l.v. dirigent Bart van Zutven luiden het nieuwe jaar in met hun muzikale klanken.

Het geheel vond plaats in een gezellige ambiance, na afloop was het in den Huuskamer een gezellig samen zijn
onder het genot van een drankje en hapje. Onder de aanwezige was o.a. het B&W van de gemeente Grave.
Tijdens de jaarvergadering namen na 12 jaar voorzitterschap afscheid van Bert Strik, onder zijn leiding is de
harmonie geworden wat zij nu is en heeft een gezonde vereniging achtergelaten. Bert draagt zijn functie over aan
Erwin Jonckman.
De beste Duitse Slagers, bier, braadworst, sauerkraut en heel veel plezier! Dit was het Fruhlingsfest 2019!
Op 13 april stond de Viersprong helemaal in het teken van het Duitse Lied! Het harmonieorkest ditmaal o.l.v.
dirigent Nord Strik bracht samen Janny Gremmen, Vincent van de Camp, DJ Philip en GAAAS de zeer goed
gevulde zaal in extase! Een niet te vergeten avond die duurde tot in de kleine uurtjes!
De laatste repetitie voor de vakantie is een traditie geworden namelijk het Midzomeravondconcert!
Het harmonieorkest o.l.v. dirigent Bart van Zutven en het studieorkest “Opmaat” o.l.v. dirigent Nord Strik maakt
er een mooie afsluiting van het muzikale seizoen van.
Op zaterdag 12 oktober deden we het Fruhlingsfest nogmaals dunnetjes over maar dan in de Catharinahof in
Grave. Het harmonieorkest o.l.v. Bart van Zutven maakte er een mooie middag van, enig smet was dat er weinig
bezoekers waren!
Ook de Sint deed op 24 november weer Gassel aan en werd muzikaal onthaald door de harmonie, die ook voor
de verdere muzikale omlijsting zorgde

