IN MEMORIAM
De voorzitter van de Nederlandse Old Timers Club,

Hans Weijers ‐ PA0HWB Silent Key
* Breda, 7 juni 1948

‐

Ϯ Breda, 18 juni 2020

Hans was vanaf 2008 lid en vanaf 2011 als bestuurslid intensief
betrokken bij de OTC en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het
realiseren van een moderne Old Timers Club.
We verliezen in Hans een bijzondere man
en een echte radio amateur, altijd aardig en belangstellend,

een goede voorzitter en een fijne vriend!
Samenwerken met Hans was altijd plezierig,
zijn uitspraken waren weloverwogen,
en op zijn uitlatingen, zowel schriftelijk als mondeling viel weinig aan te merken.
Als medebestuurder van de Old Timers Club wist hij altijd met respect
mensen bij elkaar te brengen en te verbinden.
Hans was al langere tijd ziek maar nog steeds betrokken bij alle OTC‐activiteiten.
Typerend was zijn aanpak op de Dag Van De Radio Amateur:
Hans zorgde voor Bastogne koeken bij de koffie en als iemand die niet lekker vond,
had hij altijd nog wel iets anders achter de hand.
Altijd doelgericht bezig om medeamateurs een prettige dag te bezorgen.
Zijn optreden als netleider van PI4OTC werd op een bepaald moment moeilijk voor hem
omdat zijn dagen niet altijd even goed waren en op slechte dagen kwam hij adem te kort.
Zijn verbindingen werden daarom voornamelijk nog in CW gemaakt.
Tijdens de speciale 1e uitzending van PI4OTC in 2020 op 3660 KHz had hij op een goed moment
zijn bijdrage opgenomen, zodat die tijdens de uitzending afgespeeld kon worden.
Dat gaf zijn enorme betrokkenheid aan.
Deze opname is veelvuldig afgespeeld vanaf onze website.
Ondanks dat Hans wist dat zijn ziekte niet meer te genezen was,
bleef hij heel erg optimistisch over wat hij nog wel kon en wilde doen.
Na het laatste contact als bestuur hebben we ons geen van allen gerealiseerd
dat er geen volgende keer meer zou zijn.
Het ging ineens heel erg snel waarbij Hans zijn strijd definitief verloor.
Het afscheid van Hans heeft op woensdag 24 juni 2020 in besloten kring plaatsgevonden.

Met veel waardering en respect zullen we hem herinneren.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.
De Nederlandse Old Timers Club
Namens alle leden,
Het bestuur OTC
Penningmeester, Derk van Dijken PA0DVD
Secretaris, Henk van der Honing PA1A
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