
9 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie afdeling 's-Gravenhage.

Dit jaar werd de receptie, net als in 2015, gehouden bij het Mercedes museum van Teun Stolze in Maasdijk.
Daar werden de leden en evt. partner rond 16.00 uur ontvangen door drie bestuursleden, een kopje koffie of thee met 
koek door heer en mevrouw Stolze en een welkom-presentatie met hun namen.

In zijn  nieuwjaarstoespraak ging Ton Zuiderwijk in op de ontwikkelingen in  de automobielbranche en bracht met de 
leden een toost uit op een jaar dat op gaat naar het 70 jarig bestaan van de afdeling ’s-Gravenhage van de ATC.

Om de bijeenkomst gezellig te maken was het cabaret duo 
ZIJ en IK binnen gehaald. Vooral de mannen werden in hun 
optreden flink op de korrelgenomen. Dit afgewisseld met 
mooie liedjes was dit een groot succes.

Nico Plugge nam als oud bestuurslid het woord en 
complimenteerde de aanwezige bestuursleden met hun 
activiteiten.

Voor al zijn werkzaamheden voor de club werd Herman 
Abbenhuis benoemt tot erelid van de vereniging. Zolang als 
de afdeling blijft bestaan betaald hij geen contributie meer. 
Zijn vrouw kreeg een grote bos witte rozen.
Ook Arie van Doorn kreeg zo’n grote bos rozen voor zijn 
activiteiten voor de club. Dit, in plaats van een fles wijn die 
hij vorig jaar kreeg en hij zijn vrouw niet gelukkig mee kon 
maken. 

Er heerste een gemoedelijk sfeer waar nog eens naar de diverse auto’s en artikelen werd gekeken en vonden er 
geanimeerde gesprekken plaats. Een presentatie van de Nieuwjaars receptie 2015 en een presentatie van de lezingen van 
het afgelopen jaar, gaven herinneringen aan die bijeenkomsten.

Teun Stolze kreeg van de voorzitter een paraplu met 
Mercedes-knop en een door een kunstenaar gemaakt 
miniatuur werkplaatsje met daarin natuurlijk een Mercedes. 
Zijn vrouw mocht een grote bos witte rozen in ontvangst 
nemen.

Om de receptie compleet te maken was er door het bestuur 
een uitgebreid salade buffet besteld dat vooraf werd gegaan 
door een kom soep naar keuze.

Alle dames vertrokken met een bos witte rozen van de firma Arends roses.
Het was net als vorig jaar een bijzonder geslaagde bijeenkomst waar ook deze keer de laatste leden pas om 20.00 uur 
vertrokken.
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