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Jarige Ger Vos ontvangt Erepenning Gemeente Brielle
Het gemeentebestuur van Brielle kent volgens traditie de mogelijkheid om tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst als blijk van waardering en erkentelijkheid een Erepenning toe te
kennen. Dit jaar is het helaas niet mogelijk om een traditionele nieuwjaarsbijeenkomst
te organiseren in de Sint-Catharijnekerk. Toch heeft het college van burgemeester en
wethouders besloten dit jaar een erepenning uit te reiken, daarin bevestigd door de
gemeenteraad van Brielle.
De erepenning is uitgereikt aan de heer Ger Vos. Hij zet zijn muzikale talenten niet alleen in voor
zijn eigen inkomen, maar ook voor het initiëren en ondersteunen van diverse goede doelenacties
en – organisaties sinds 2002. Daarnaast zet Dhr. Vos zich in voor de eenzame ouderen in de regio.
De Gouden Generatie zoals hij ze zelf noemt. Hij organiseert belangeloos en voor eigen risico al
sinds 2012 het grote muzikale evenement Feeling Good Tour speciaal voor ouderen in de regio.
De erepenning is vandaag uitgereikt door burgemeester Gregor Rensen in de studio van Ger Vos.
De gemeentelijke erepenning van de gemeente Brielle wordt al vanaf 1986 uitgereikt aan personen
of groepen die zich op basis van vrijwilligheid zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de
gemeente Brielle.
Alternatieve nieuwjaarsbijeenkomst
Dit jaar is er een alternatief bedacht voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in de SintCatharijnekerk. De nieuwjaarsbijeenkomst stond gepland op woensdag 6 januari. In plaats van een
fysieke bijeenkomst komt er woensdagavond 6 januari een nieuwjaarsvideo online met
sfeerimpressie van de uitreiking van de erepenning, een vertolking van het Brielle-lied door Ger
Vos en de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester.
Daarnaast ontvangt ieder huishouden dit jaar een nieuwjaarswens van de gemeente om zo toch
verbonden te zijn. Bij deze wens zijn vijf Brielse ansichtkaarten gevoegd. Die kunnen verstuurd
worden aan mensen dicht in de buurt of juist ver weg.
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Geachte heer Vos, beste Ger,
Dit jaar geen nieuwjaarsbijeenkomst in de Sint-Catharijnekerk van gemeente en de lokale
ondernemers. Allemaal vanwege de coronabeperkingen.
Ik heb dus enige tijd over. Bijvoorbeeld om jouw studio eens te bezoeken, want daar had ik al iets
over gehoord, maar ik was er nog niet geweest. Je hebt hier onlangs je nieuwe CD gelanceerd en pas
geleden hier vandaan ook nog een live gestreamd optreden van een uur verzorgd. Een mooi concert
was dat. Ik hoop en verwacht dat er nog heel veel andere mooie muziek uit deze studio zal komen.
Ik hoorde bovendien dat jij vandaag jarig bent. Dus het leek mij een prima dag om jou in jouw studio
op te zoeken en jou namens het College van B&W te feliciteren met je 58e verjaardag. Van harte. Ik
hoop dat je een mooie dag hebt vandaag en er ondanks de corona toch een klein feestje van weet te
maken.
Met jouw muziek weet je heel veel mensen een plezier te doen. Niet alleen de Briellenaren maar ook
heel veel mensen buiten Brielle, sterker nog: over de hele wereld.
Want je zit nu 40 jaar in de muziek. Een aantal jaren geleden alweer heb je van je hobby jouw beroep
kunnen maken. En na een aantal jaren van heel hard werken en door optredens in binnen- en
buitenland, ben je inmiddels een muzikale societyster geworden. Je hebt CD’s gemaakt, je verzorgt
zeer professionele en groots opgezette muzikale shows, met grote showorkesten, en regelmatig zijn
grote sterren van weleer jouw speciale gast. Het succes is je van harte gegund.
Het mooie is van jou is echter dat je niet alleen muzikaal prachtige optredens neerzet en goed
geproduceerde CD’s hebt gemaakt, maar dat je je ook als mens hebt onderscheiden.
Jouw muzikale en organisatorische talenten heb je namelijk niet alleen ingezet om in je
levensonderhoud te voorzien. Je bent ook een sociaal zeer betrokken man. En je hebt jouw muziek
de afgelopen jaren met grote regelmaat ingezet voor het ondersteunen van allerlei goede doelen.
Organisaties als Cliniclowns, waarvan je ambassadeur bent, KIKA, het Familiehuis van Daniel den
Hoed, Free a Girl en diverse andere organisaties, deden in het verleden nooit vergeefs een beroep op
jou. Speciaal de oudere medemens van 70 jaar en ouder, de generaties boven ons zullen we maar
zeggen, zoals jij altijd zegt de Gouden Generatie, heeft jouw sympathie. Aan die generatie zijn wij
heel veel dank verschuldigd.
Je bent 8 jaar geleden begonnen met een zeer ambitieus project, nl. 1 x in het jaar het Nieuwe Luxor
in Rotterdam helemaal volkrijgen om 500 oudere senioren uit zorgwooncentra uit de hele regio een
prachtig, volledig verzorgd muzikaal avondje te bieden. Te betalen door ca. 800 sponsoren die graag
wat meer betalen om die Gouden Generatie de avond van hun leven te laten beleven.

Het is je gelukt. Afgelopen november zou al de 8e uitvoering van de Feelin’ Good Tour op rij hebben
plaatsgevonden, ware het niet dat de corona ook daar een stokje voor stak. Maar voor dit jaar ga je
zelfs AHOY afhuren om het nog een dubbel en dwars opnieuw te proberen. Het zal vast weer een
geweldige showavond worden in een stijf uitverkocht AHOY.
In ieder optreden zeg je wel een of twee keer dat de in Brielle woont en dat je nergens anders zou
willen wonen. Alle Briellenaren zijn dan ook trots op jou. En ze waarderen het zeer dat jij met enige
regelmaat ook een spontaan optreden verzorgt in de Brielse vesting.
Een passend cadeau leek ons dus niet zo moeilijk. Want je hebt door je wereldwijde optredens, jouw
inzet voor kwetsbare kinderen en ouderen en door jouw trots op Brielle laten zien dat je een
geweldige ambassadeur van Brielle bent.
En voor zulke sociaal voelende, muzikale ambassadeurs van Brielle is er maar één cadeau denkbaar.
Ik mag je dus namens het gemeentebestuur van Brielle meedelen dat jij, Ger Vos, de gemeentelijke
Erepenning 2021 hebt verdiend, die alleen aan zeer verdienstelijke mensen wordt uitgereikt.
Het lijkt mij een passend cadeau op jouw verjaardag. En ook een mooie opsteker voor dit nieuwe
jaar. Ik wens je heel veel succes.
Van harte gefeliciteerd hiermee en geniet er volop van.

Gregor Rensen,
Burgemeester van Brielle

