In memoriam Jo Kock
16 mei 1940 – 6 januari 2021

Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van een bijzonder mens.
Voor ons als “oud” NS collega, als groot SSOVN Sport en
Ontspanningsvriend en in het bijzonder als groot carnavaleske
Spoorspieker.
Jo was als storingsmonteur een gerespecteerd NS collega. Jo stond
bekend als een bekwaam monteur. Een spoorjongen die trots was op
zijn vak en zeker geen “grijze muis” onder zijn collega’s.
Zijn standplaats (of zoals in die tijd Depôt genaamd) had Nijmegen
de plaats in zijn hart en ziel. Nu terugkijkend een creatieve
“verrijking” voor de standplaats en in het bijzonder voor onze
vereniging.
Jo was immers ook op en top verenigingsmens. Tekenend voor hem
is zijn altijd opgeruimde humeur en bezielende betrokkenheid
geweest.
Hoe omschrijf jij hem in één woord: Kleurrijk! En dat binnen het
sporten en ontspannen.
Het bleef niet bij meelopen alleen, nee ook actieve bijdragen leveren
zat in zijn bloed.
Jo was op diverse fronten actief. Met name het klaverjassen was toch
wel zijn ding. Vooral de gezelligheid stond dan hoog in zijn vaandel…
Een drankje (of twee…) en dan een lekker balletje met mayo, dan
was zijn avond compleet. Maar sportief was hij ook serieus bezig!
Met de 4Daagse was Jo ook altijd in zijn element. De wijze waarop hij
die meerdere malen volbracht zijn “uniek” te noemen.
Wie kan zeggen dat hij ooit ‘Krupend’ over de Via Gladiola is binnen
gekomen… En Jo nam de tijd om de routes af te leggen.
Ook dan stond gezelligheid voorop… en ja, hij nam altijd ruim de tijd
om van de contacten onderweg te genieten.
Onvergetelijke momenten.
Maar bovenal was Jo de man die ons Spoorspieker Carnaval altijd in
zijn hart heeft gehad en gehouden! Hij is actief lid binnen de Raad
van Elf geweest.
Meewerken op de achtergrond, dat was zijn ding. Het Prinsschap liet
hij graag bij de anderen. Jo “bedacht” graag ludieke en carnavaleske
acties, bijna op een cabaretachtig niveau. Zo is Jo voor veel
Spoorspiekers een groot artistiek stimulator gebleken.
Neem de onvergetelijke sketches zoals: Stichting POL, Steenhandel
Kock en de “Alternatieve Spiekers”. (iedere genomineerde ontving
een exemplaar aan 20 kilo ijzer).

Maar ook zijn rol als Veldwachter compleet met sabel naast onze
Burgervader Willem blijft onvergetelijk. Bromsnor was er niets bij!
Jo mocht voor al zijn betrokkenheid in 2000 de Spijker van
verdiensten ontvangen… met in 2009 de hoogste waardering in vorm
van de Gouden Spijker!
Carnavaleske trots had hij voor zijn dochter Jolanda die jaren op zeer
representatieve wijze als Page naast onze Prinsen Bielske fungeerde.
Maar zeker ook voor zijn kleindochter Kayleigh die in 2013 onze
(eerste jeugdprinses) Railrunner de 25e was…
Maar met de zelfde trots sprak hij ook over zijn dochter Sandra.
En als voetbal-gekke-opa genoot hij van zijn kleinzoon Joël…
Jo werd vele jaren voor meer als 100% gesteund door zijn Ali. Haar
veel te jong overlijden trok een diep spoor in zijn hart.
Jo pakte het leven weer op, met veel steun en liefde van en voor zijn
kinderen en kleinkinderen… Ja een (O)pa waar je trots op mag zijn!
Jo bleef, ondanks dat het de laatste tijd steeds minder met zijn
gezondheid ging, tot het laatst betrokken en actief.
Ondanks het groot verdriet is het voor ons een eer en voorrecht om
met dit in memoriam Jo Kock te herdenken als oprecht
SSOVN Sport en Ontspanningsvriend.
Namens ons allen wens ik;
Jolanda, Jimmy, Joël en Naomi
Sandra, Marcel, Kayleigh en Jayrell
Familie en vrienden heel veel sterkte.

Nijmegen, 6 januari 2021
Namens de Spoorweg Sport & Ontspannings Vereniging Nijmegen.
Michel Wegerif, Voorzitter Hoofdbestuur / Grootvorst Der Spoorspiekers.

