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Borrelpraat

Borrelpraat bij Van Doorne

De 11e van de 11e van het jaar 2011, een dag waarop veel te beleven is! De perfecte huwelijksdatum, de opening van het carnavalsseizoen en
Sint Maarten. Het feest kan niet op, en dat hebben ze bij Van Doorne ook begrepen.
Door: Lara Smeets en Sophia van Vloten

Op vrijdagavond verzamelt de redactie van het ABB zich voor het
pand van Van Doorne. Bij binnenkomst worden we vriendelijk begroet en wordt er direct een medewerker gebeld: Het ABB is er!
Vervolgens worden we enthousiast begeleid naar de borrelplaats,
het eigen oud bruin café: ’t Pleithuys, op de eerste verdieping van
het moderne pand. In ’t Pleithuys is het al gezellig druk en het voelt
meteen vertrouwd aan als een heerlijke dorpskroeg.
‘t Pleithuys ligt er deze borrel nog mooier bij, omdat er vandaag een
speciale borrel is. Eén keer in de zoveel tijd regelt een sectie namelijk
een thema-borrel. Waar in het verleden Valentijn en Michael Jackson
ons voorgingen, kunnen wij ons nu onder de sfeerverlichting van
de lampionnen tegoed doen aan veel snoep (schuimbanaantjes),
Sint Maarten is in het land! Voor de hartige liefhebber komen er
ook lekkere borrelhappen voorbij ter begeleiding van de biertjes
van de tap.
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De gezelligheid stijgt vanaf dat moment
verder naar het plafond van ‘t Pleithuys.
Van partner tot stagiaire tot postkamermedewerker; iedereen is welkom en staat
lachend met een drankje in de hand.
Opvallend, temidden van alle gezelligheid, staat aan de bar; de heer van Regteren
Altena. Ons grote voorbeeld als de allereerste redactievoorzitter van
het ABB! Hij vertelt ter lering en vermaak over de begintijd van het
ABB en zijn bijdrage daarin als redactievoorzitter. Uiteraard konden
we het niet laten en hebben dan ook een keer (of meerdere keren?)
het glas met hem geheven.
Tegen een uur of tien, als de bar en de bierautomaat al veelvuldig
zijn bezocht, wordt het toch echt tijd voor de redactie om ’t Pleithuys
te verlaten. Nog verleid tot een laatste biertje, nog snel de etiketten
van de wijnﬂessen beoordeeld en een laatste grap meegepikt in de
rokersruimte. De borrel is ten einde. Met een glimlach op het gezicht
verlaat het ABB als één van de laatsten ’t Pleithuys.

Beoordeling:
Locatie:
(‘t Pleithuys, oud bruin café op de eerste verdieping bij Van Doorne)
Kwaliteit bier:
(Naast het door de stagiaires goed getapte biertje, kun je op de
gang ook een blik Heineken uit de automaat halen)
Kwaliteit happen:
(Goede, beetje standaard borrelhappen, maar wel met extra
snoep deze keer.
Aanwezigheid:
(Zowel partners, stagiairs, medewerkers en ondersteunend personeel
zijn van de partij)
Gezelligheid:
(Een goede ontspannen borrel, waar veel gelachen wordt, goed
begin van het weekend!)
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