KRACHTIG GASTVRIJ ADUARD

flinke metamorfose ondergaan,

heeft voor de gasten.” Moeder Minke is voor een groot
deel het gezicht van de zaak. “Mensen die hier komen
moeten zichzelf thuis voelen en ik doe mijn best om ze
zich welkom te laten voelen in Aduard. Wanneer ik dan
om 04.00 uur opsta om het ontbijt te verzorgen dan realiseer ik me dat mijn positieve gedachten mijn lichaam
sturen en dat is merkbaar in mijn omgeving.”

maar de sfeer, de uitstraling en de

Gezinskracht

vriendelijke gastvrijheid zijn nog

Het hotel restaurant is al bijna 40 jaar in de goede handen van Andries en Minke Kingma. Hun zoon Jenze staat
al een tijdje met hen samen aan het roer en wanneer het
druk is, bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen, springen de
beide dochters Annemyke en Tineke ook bij. “De kinderen
weten niet beter of ze moesten meewerken in het bedrijf.
Ondernemerschap en aanpakken is ze met de paplepel
ingegoten.” Minke herinnert zich een anekdote van haar
jongste dochter. “De klasgenoten van Tineke mopperden
wel eens over het beleg op hun lunchboterhammen en
dan zei Tineke tegen hen ‘dan smeer je er toch wat anders op’, ervan uitgaande dat haar klasgenoten net als zij
hun eigen boterhammen moesten smeren. Wat meestal
niet het geval was.”

Al een tijdje ken ik hotel restaurant
Aduard en zijn eigenaren. De afgelopen jaren heeft het pand een

onveranderd. De opmerking “wij
zijn een vrouwvriendelijk hotel restaurant” bleef in mijn hoofd rondzingen, dus voor VrouwenVisie ga
ik graag met de familie Kingma in
gesprek. Over sterke vrouwen en
de kracht van het gezin.

Tegenslag
Afgelopen augustus ontving Best Western Hotel Restaurant Aduard (BWHRA) de Quality Award van de Best
Western keten. Die eer was in Nederland nog maar
voorbehouden aan één ander hotel. Apetrots zijn ze op de
onderscheiding. Jenze Kingma: “Het is nu zaak om deze
award voor volgend jaar ook weer veilig te stellen, want
we weten dat we een goed geolied team zijn dat hart
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Het gezin heeft best veel voor de kiezen gekregen. Negen
jaar geleden kwam dochter Tineke ten val tijdens een
sprong met haar paard. De ziekenhuisperiode die hierop
volgde – Tineke liep een hersenbeschadiging op en lag
een tijd in coma – was een zware periode. Minke: “Het
bedrijf moest gewoon doorgaan, maar thuis hadden we

“Zoals je denkt, zo voel je je”
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Flexibel

Minke en Tineke Kingma: aanpakken!

elkaar ook nodig. We zijn geen mensen die bij de pakken neer gaan zitten, we kijken heel praktisch naar de
stappen die gezet moesten worden om de zaken weer op
de rails te krijgen. En zo hebben we ook deze tegenslag
aangepakt.” Dat klinkt niet als een typisch vrouwelijke kwaliteit. “Nou,” zegt Minke, “mannen zijn ook zo
praktisch inderdaad, maar zij zijn geneigd om dit vooral
alleen te willen doen. Onze kracht, laten we het maar
vrouwenkracht noemen, is dat we dit vooral samen willen
aanpakken. De familie en vrienden hebben een enorme
rol gespeeld in het stap-voor-stap herstellen van het
leven van Tineke. En op haar beurt inspireert Tineke weer
anderen in het omgaan met tegenslagen.” Zie het artikel
elders in het blad.

De huidige bezetting van het hotel met zijn 51 kamers
bestaat door de week grotendeels uit zakelijke klanten
en in het weekend zijn de boekingen meer van toeristische aard. “Mensen komen genieten van het Westerkwartier, een ontspannen arrangement of gaan op
familiebezoek in de buurt en kiezen voor een overnachting voor het comfort van een goed bereikbaar hotel
met ruime parkeergelegenheid en alle culinaire mogelijkheden. De zakelijke klanten bevalt het hier goed
omdat onze service om lexibel om te gaan met ontbijt-,
lunch- en dinertijdstippen zeer goed aanslaat.” Naast
de hotelkamers is er een grote feestzaal die ook nog
deelbaar is in twee kleinere zalen en in het restaurant
is volop ruimte voor kleinere en grotere gezelschappen.
“Wij raken niet zo gauw in de stress wanneer klanten
bijzondere vragen en wensen hebben. Met ons team,
waar ook ons gezin deel van uitmaakt, kunnen we alles
aan!” besluit Minke.
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KRACHTIGE VROUW ONTMOET HOTEL ADUARD

VOUCHER

Vrouwvriendelijk restaurant

GELDIG VOOR 1 T/M 4 PERSONEN

tekst: Myra Eeken-Hermans (BrugVrouw)

Nu we het toch over vrouwenkracht hebben: Waaruit
bestaat de vrouwvriendelijkheid van jullie bedrijf? “We
hebben gemerkt dat, zeker het afgelopen jaar, de belangstelling voor vrouwen voor ons bedrijf steeds groter
wordt. Het hotel restaurant beschikt over voldoende
verlichte parkeerplaatsen die dicht bij de deuren liggen.
Verder hebben we door linke verbouwingen en grote
uitbreidingen de tijd genomen om de inrichting van zowel
hotelkamers als het restaurant fris en licht te maken.
En dat is aantrekkelijk voor vrouwen,” vertelt Minke.
Jenze vult aan: “We hebben gezonde gerechten op de
menukaart, zoals bijvoorbeeld maaltijdsalades. En wij
gebruiken verse ingrediënten van eigen weide (lamsvlees,
rundvlees) of uit de streek. Vrouwen letten veel beter dan
mannen op wat ze eten en wij bieden ze volop die keuze.”

Hotel Restaurant Aduard - Friesestraatweg 13 9831 TB Aduard - +31 50 403 14 00 - www.hoteladuard.nl
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