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Borrelpraat

Zelden is een afspraak voor het bijwonen van 

een borrel zo snel en makkelijk gemaakt als bij 

Van Till Advocaten. Het ABB nam slechts 1 week 

voor 17 mei contact op met Van Till Advocaten en 

diezelfde dag nog werd geantwoord: gezellig, jul-

lie zijn van harte welkom op onze borrel volgende 

week! Dat beloofde veel goeds.

Door: Ehsan Shirzadi

Bij de ontvangst is het al duidelijk: het ABB is hier inderdaad 

van harte welkom. Het ABB wordt door een van de medewerkers 

begeleid naar de borrelruimte en enthousiast begroet door alle 

aanwezigen. Geborreld wordt bij Van Till Advocaten (ongeveer 25 

medewerkers) in een van de vergaderruimtes (die voor deze gelegen-

heid wordt omgetoverd tot een borrelruimte), met toegang tot een 

prachtige tuin. Zelfs bij het grijze, regenachtige weer van vandaag 

is het wel duidelijk dat dit een heerlijk plekje is als de zon schijnt. 

Verder valt op dat er veel kunst te zien is bij Van Till Advocaten; 

niet alleen in de borrelruimte, maar ook elders in het pand aan de 

De Lairessestraat in Amsterdam-Zuid. Op verzoek begeleidt een 

van de partners het ABB door een aantal vertrekken en geeft vol 

enthousiasme uitleg bij de verschillende mooie werken. 

Het ABB maakt vervolgens een paar foto’s en integreert ondertussen 

vrolijk. Dat blijkt behoorlijk eenvoudig: iedereen is erg relaxed en 

heeft niets dan positieve verhalen over het kantoor en het werk dat 

ze doen. Verder worden er mooie verhalen verteld over vrijgezel-

Van Till Advocaten

lenfeestjes in het buitenland, deelname aan de marathon en onze 

Anouk bij het Eurovisie Songfestival.   

Bij Van Till Advocaten wordt bier gedronken, veel bier (de voorraad 

op de tafel wordt meermaals aangevuld uit de keuken). Uit fl esjes, 

maar goed op temperatuur. Verder was er natuurlijk wijn in alle 

kleuren verkrijgbaar. Naast de klassieke bitterbal zijn er voor wie 

nog honger heeft, overheerlijke luxe borrelhapjes aangerukt. De 

opkomst van zowel partners als medewerkers is groot.

Iedereen schijnt zich uitstekend te vermaken en dat geldt zeker 

voor het ABB. Het ABB heeft de borrel rond 20.00 uur verlaten, 

en hoewel het gezelschap tegen die tijd al uitdunde, was het einde 

van de borrel nog niet in zicht. Het eindoordeel: bij Van Till Advo-

caten is het zeer aangenaam borrelen. Het ABB komt graag nog 

een keertje terug.

Beoordeling:
Locatie:          

(Bij mooi weer zeker vijf sterren)

Kwaliteit bier:         

(Koud Heineken op de fl es)

Kwaliteit happen:                     

(Van de klassieke bitterbal tot luxe borrelhapjes: 

voor elk wat wils)

Aanwezigheid:           

(De meeste partners en medewerkers waren aanwezig)

Gezelligheid:       

(Gewoon erg gezellig)
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