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Geacht ATC lid afdeling den Haag, 
 
Als ik dit schrijf is het bijna een maand na de toespraak van Premier Rutte waarin hij 
aankondigde dat het gehele verenigingsleven werd platgelegd door het Corona virus. 
Zo het zich laat aanzien zal het nog wel enige tijd duren voordat het weer opstart. 
 
In gedachte vasthoudend de goed geslaagde avond van de laatste excursie, die we hadden 
bij GOMPIE in maart, met heel veel bezoekers, toont aan dat de ATC nog steeds in een 
behoefte voldoet. 
 
De vraag is nu hoe gaan we als bestuur met de crisis om. Het zal duidelijk zijn dat we de 
richtlijnen van de regering volgen. Er is nog geen enkel uitzicht wanneer deze crisis voorbij 
is, daarom zijn er voorlopig geen lezingen of excursies gepland. Zodra we weten hoe de 
toekomst er uit gaat zien zult u van ons horen. 
 
In 1946 is de ATC opgericht. Het landelijk bestuur heeft het voornemen om volgend jaar 
het 75 jarig bestaan groots te vieren. Om begrijpelijke redenen is het nog niet zeker of dit 
door zal kunnen gaan. 
 
De ATC is in de Haag opgericht. Onze afdeling was als eerste in het land, dus bestaan wij 
volgend jaar ook 75 jaar. Ook onze afdeling heeft het plan opgevat om daar op gepaste 
wijze bij stil te staan. Om dit een speciaal tintje te geven vragen wij de leden mee te 
denken om hier een onvergetelijk feest van te maken. Ik hoor graag van u. 
 
Doordat we elkaar nu niet fysiek kunnen ontmoeten is het lastig om na te gaan hoe het met 
iedereen gaat en in het bijzonder of iemand geveld is door het coronavirus. Mocht je het 
idee hebben dat iemand een kaartje of bloemetje verdient, meldt het dan aan de secretaris. 
ceesspek@gmail.com  
 
Mijn advies is, houdt u zich aan de regels en let op u gezondheid.  
 
Ik hoop u spoedig weer te ontmoeten op één van onze bijeenkomsten 
 
Hartelijk groet van uw voorzitter van de ATC afdeling Den Haag, Ton Zuijderwijk 
 
 
 
 


