In memoriam SSOVN Erelid Ben ter Hark
Op 1 januari 2017 bereikte ons het droevige bericht dat die
nacht ons zeer gewaardeerd lid en vrijwilliger Ben ter Hark
was overleden. Troost voor ons allen is dat Ben verder
lijden is bespaart. Wij nemen afscheid van een bijzonder
mens.
Voor ons als groot SSOVN Sport en Ontspanningsvriend en
in het bijzonder als groot Spoorspieker Carnavalist.
Naast een groot verenigingsmens was Ben als machinist
een zeer gerespecteerd NS collega. Het moest zo zijn dat
Ben standplaats Nijmegen kreeg…en nu terugkijkend een
ongekende “verrijking” voor onze standplaats en
vereniging.
Ben was ook een top verenigingsmens. Tekenend voor hem is zijn altijd bezielende
inzet geweest. En dat in veel disciplines binnen de SSOVN.
Nee…niet vrijblijvend mee huppelen, maar met echte inzet en verantwoordelijkheid
als afdelingsbestuurder of commissielid. Of het nu was achter de bar, op het
voetbalveld, in de zaal, op de tennisbaan, tijdens een motortoertocht, met de
4Daagse, binnen ons Spiekerhért, de familiedag of tijdens een van de velen andere
ontspanningsactiviteiten. Ben ging er voor en genoot dan volop.
Deze bezieling bracht Ben ook over op zijn kinderen, kleinkinderen en familie.
Daarin voor meer dan 100% gesteund door zijn Ria.
Maar bovenal was Ben de man die ons Spoorspieker Carnaval op een niveau bracht
waar menig carnavalsvereniging een puntje aan kan zuigen…Al als jongen was hem
het Rheinische Carnaval met de paplepel ingegeven. Ja het zat hem in zijn bloed, in
zijn genen…deze jongen uit het Limburgse Kerkrade wist hoe je carnaval moest
vieren. Nee…zeker niet alleen met de “moel” maar echt in woord en daad.
Vanaf de van Spadestraat tot aan zaterdag 12 november jl in de Draaischijf was Ben
erbij. Hij was voor velen van ons Spoorspiekers een groot stimulator.
Neem onze Pronkzittingen. Vele jaren vervulde Ben ook de rol van President
verantwoordelijk voor de programma’s. Maar ook artistiek was hij aanwezig, bij veel
acts pakte hij zijn rol. Hoe memorabel waren zijn optredens met zijn maatje Peter
Thijssen als Duo Dubbeldekker.
Dit alles werd en wordt door ons allen zeer gewaardeerd. Want wie kan zeggen dat hij
ZEVEN maal door het Narrenvolk gekozen Prins Carnaval is geweest?
Ben heeft als BIELSKE de 15e (1979), 16e , 17e, 25e , 28e , 31e en 36e (2000)
heel veel cachet aan dit Prinsschap gegeven.
Maar ook had Ben oog voor de jeugd, vaderlijk begeleide hij jaren lang onze page’s.
Vanaf 1989 bij de invoering van onze Jeugdprins Railrunner, begeleide hij vol
overgave onze jeugdige Prinsjes en Prinsesjes. Waaronder zijn neefjes Dave en Mike
Kassing. Dave als Railrunner de 10e en Mike als de 12e samen met Ome Ben.
Onvergetelijk is ook 2002, samen met zijn Ria vormde Ben toen ons
Boerenbruidspaar…ook dit werd een groots feest!

Hij bleef ondanks de steeds mindere gezondheid tot het laatst betrokken en actief.
Zo bleef Ben zich met een groot sociaal hart inzetten voor de bezoekjes aan de
Griffioen en De Globe. Wat ooit bij Huize de Sonnehaerdt begon is Ben tot het laatst
toe deze bezoekjes, tijdens carnaval, blijven organiseren.
Heel blij en voldaan was Ben ook met zijn rol in onze Prinsencommissie.
Hij vond het dit seizoen nog heel chique om ons als Spoorspiekers voor de 2e maal
een Prinses Bielske te mogen presenteren. De 3 eenheid van dit seizoen is ook zijn
trots: Bielske de 53e , Railrunner de 29e en ons Boerenbruidspaar. Hij heeft het zelf
ook allemaal mogen beleven tijdens ons Prinsenbal…
Ben heeft voor dit alles binnen en buiten de SSOVN ook grote waardering mogen
ontvangen. Voor deze jarenlange grootse inzet, bezieling en ambassadeurschap werd
Ben in: 2013 - benoemd tot Erelid SSOVN.
Als Spoorspieker Carnavalist ontving Ben in:
1980 - De Gouden Houten Spijker.
1990 - De Ere Gouden Spijker.
2014 - De Orde der Doorluchtige Hoogheden Bielske der Spoorspiekers.
2015 - De Ere penning der Blouw Ingele Maastricht.
En tot op vandaag de Spoorspieker werktitel Ere Senator.
Ondanks het groot verdriet is het voor ons een eer en voorrecht om op deze wijze
afscheid te mogen nemen van “Mister SSOVN”!
Namens ons allen wens ik Ria, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden en ons
allen heel veel sterkte.
Ben…Jij wist het als geen ander:
“Carnaval is met een Lach en een Traan”.
De Tranen vloeien nu om het verlies van een pracht mens….
En de Lach blijft voor alle mooie en bijzondere momenten….
…Ben bedankt!….
Nijmegen 6 januari 2017
Namens de Spoorweg Sport & Ontspannings Vereniging Nijmegen.
Michel Wegerif, Voorzitter Hoofdbestuur / Grootvorst Der Spoorspiekers.
De Laatste reis…..
Op vrijdag 6 januari jl. hebben wij met heel velen Ben op zijn “laatste reis” begeleid.
Het was voor ons als Spoorspiekers een voorrecht dit, op verzoek van Ben, met de
hoogst eervolle begeleiding van ons allen te doen.
Bij deze eer waren ook vertegenwoordigers van de Carnavalsverenigingen: Blouw
Ingele (Maastricht), ’t Nuchtere Kalf (Weurt) en St. Anneke (Nijmegen) aanwezig.
Respect ook voor Dweilorkest ’t Kos Koyer dat een zeer waardige ode aan Ben bracht.
Dat wij als SSOVN het condoleance- en koffiemoment in de Draaischijf mochten
regelen heeft het Hoofdbestuur ook als een voorrecht ervaren.
Dankbaar zijn wij ook dat wij dit in goed overleg met Ria, Maurice en Marcel hebben
mogen doen. Het is voor hun en heel velen een grote troost geweest.
Namens Raad van Elf, Senatoren, Ladyspiekers en het Hoofdbestuur.
Michel.

