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ABINA
tekst eveliNe sTeeNAArT

abina VIERT 50 jAAR AMSTELVEEN

Zeg je Abina, dan 
zeg je gezelligheid. 
Bij abina op de 
Amsterdamseweg in 
Amstelveen grijpen ze 
elke gelegenheid aan om 
een feestje te bouwen, 
want dat kunnen ze als 
de beste. Nu ook weer 
met de viering van 50 
jaar Amstelveen op 12 
december, tijdens een 
bijzondere editie van de 
AbVrijMiBo!

Het team van Abina

feestcafé
Dat je in Abina een feestje kunt bou-
wen, zal genoegzaam bekend zijn. Le-
gendarisch zijn de Koninginnedagen, 
waarop Gerard Joling en kornuiten de 
boel volledig op zijn kop zetten, maar 
ook in het weekend gaat het dak eraf, 
als ’s avonds na het diner de tafels en de 
stoelen aan de kant gaan. 

Jeffrey: “Op vrijdag en zaterdag 
verandert Abina vanaf een uur of elf 
in een feestcafé. We hebben in het 
weekend altijd een DJ en optredens 
van artiesten; vaste klant hier zijn jon-
gens als Quincy, Wesly Bronkhorst en 
Robert Leroy. Ook geven we met onze 
feestavonden soms een vette knipoog 
naar de grote evenementen in Ziggo 
Dome, hier vlakbij. Als daar de Sisters 
of Soul optreden, komen wij met de 
minstens zo swingende ‘Soulsisters of 
Abina’ of we maken onze eigen versie 
van Holland Zingt Hazes met ‘Abina 
Zingt Hazes Mee.’

BlOed, ZWeet en tranen 
Jeffrey: “We zijn continu op zoek naar 
goede artiesten en leuke combinaties 
van een bekende met een opkomende 
artiest. Blijkbaar hebben we een goede 
neus voor dat nieuwe talent, want een 
aantal van de mensen die straks mee-
doen aan het SBS6 programma Bloed, 
Zweet en Tranen – vanaf januari op de 
buis – hebben wij al geboekt. Denk aan 
mensen als Yves Berendse, Patrick van 
Veen, Ramon Sandbergen en Den-
nis Alberti, de kleinzoon van Willy 
Alberti. Het leuke is, als een van hen 
verder komt in het programma, dan 
wordt bij ons in Abina een aflevering 
opgenomen”. 

Hotel Café Restaurant Abina is zo’n 
zaak waar het de klok rond gezellig 
is. Of je nu komt voor een kop koffie 
met warm appelgebak, een lekkere 
lunch, of voor de beroemde mosselen 
en spare ribs, de sfeer is altijd goed. 
“We hebben laatst op een creatieve 
manier extra zitplaatsen gecreëerd “ 
zegt Jeffrey Oudshoorn, die samen met 
Laurens Janssen de zaak runt, “dat was 
nodig om de wachttijd bij het diner te 
verkorten. Niet dat het een straf is om 
even te wachten aan de bar, maar nu 
loopt het beter door”. 

Dat het diner altijd zo druk is kan  
de dame die achter de bar de glazen 
staat op te poetsen, wel verklaren: 
“Onze mosselen zijn zó lekker, daar 
staan we echt om bekend en ook de 
kwaliteit van het vlees is geweldig. Je 
eet hier gewoon super lekker voor een 
goede prijs”.

aBVrijMiBO  
50 jaar aMstelVeen
Eén keer per maand is er op vrijdag 
de AbVrijMiBo. Gezellig borrelend de 
week afsluiten met leuke mensen van 
allerlei pluimage, lekkere hapjes en live 
muziek. Op vrijdag 12 december staat 
de AbVrijMiBo in het teken van 50 jaar 
Amstelveen. Op de gevel van Abina 
prijken al enige tijd verlichte letters die 
dit Amstelveense jubileum feestelijk 
aankondigen. Loco-burgemeester 
Herbert Raat opent de AbVrijMiBo 
om 17.00 uur, waarna saxofonist Pierre 
Roomenburg en zangeres Marleen 
Palmer de borrel muzikaal omlijsten 
met jazzy en funky sounds. 

Op de website en de Facebookpagina 
van Abina kun je zien wat er nog meer 
op stapel staat. Zo is er op 20 december 
de Christmas Ladies Gala Night met 
ladykiller Denny Braaf & Tino Martin 
- een soundalike van René Froger - op 
24 december is het weer tijd voor de 
Famous Abina Christmas Eve Party en 
de 27ste kun je naar de After Christ-
mas Party met Wesly Bronkhorst en 
Samantha. Op 3 januari 2015 kun je 
proosten op het nieuwe jaar met weer 
heel veel feest!
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     HOTEL CAFé RESTAURANT ABINA  
23 hotelkamers € 45 - € 86,50 
Amsterdamseweg 193 1182 GW Amstelveen 
T 020 640 1101  www.abina.nl


