Restaurant Lieveling
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Lievelingetje van de plas
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Acht jaar geleden streek op één
van de meest unieke locaties
aan de Toolenburgerplas,
restaurant Lieveling neer.
Het dankt haar naam aan de
markante vlinder vorm (de
lieveling) waarin het gebouw
werd ontworpen. Sinds 2014
wordt het Hoofddorpse
restaurant gerund door Yordy
Hoogland. Grofweg zijn er
twee belangrijke fases in de

Eén stap terug, twee vooruit
‘Het was geen kwestie van “in de brand, uit
de brand”, in tegendeel’, verzucht ze. ‘Maar we
kregen wel een mooie kans om bij de wederopbouw het goede te behouden en nieuwe dingen toe te voegen. Door vergroting van de keuken, verfraaiing van ons interieur en een sterke
verbetering van de bar, bieden we onze klanten
nu nog betere faciliteiten. Ook is onze marktbewerking aangepast en werd de huisstijl strakker.
We weten in de nieuwe situatie precies wat we
willen uitstralen; wie en wat we willen bereiken.
Daarbij blijft onze gastvrijheid altijd bijzonder
hoog en centraal in ons vaandel staan’.

Aangepaste marktbewerking
‘Door de herziene marktbewerking is de zakelijke markt sterk groeiende. Inmiddels worden
groepen tot 200 personen ontvangen voor een
bedrijfsdiner of feest; al dan niet met leuke

activiteiten. Maar ook de particuliere markt is
belangrijk. Iedereen is gedurende zeven dagen
per week vanaf 10.00 uur welkom. Niet iedereen
kent nog de schoonheid van onze locatie’, denkt
Daphne, ‘zo werken we hard om meer bruidsparen bij ons hun feest laten vieren’. Dat doet
zij niet alleen. Samen met dertig medewerkers,
waarvan 10 vaste, worden alle dagen van de
week gasten ontvangen.

Ontwikkeling locatie in samenwerking
bedrijfsleven
Daphne ziet grote kansen om de Toolenburgerplas als A-locatie bekender, aantrekkelijker
en dynamischer te krijgen. Bijvoorbeeld door
het gehele jaar door extra kinder- en water-activiteiten te organiseren, zonder er een evenementenlocatie van te willen maken. Ze zet daarbij in op nauwe samenwerking met het lokale
bedrijfsleven, dat nu al steeds vaker geïnteres-

seerd blijkt. Ook de Gemeente staat welwillend
tegenover haar ideeën.

Maatschappelijk verantwoord
Lieveling streeft maatschappelijk verantwoord
ondernemen na. Het restaurant is een Erkend
Leerbedrijf en biedt plek voor reguliere- en
bliksemstages. Verder worden maatschappelijke organisaties zoals “Free A Girl’, Samenloop
voor Hoop Haarlemmermeer en het Bardo
Inloophuis ondersteund.

Nog prangende wensen?
Daphne: ‘We dromen van een overdekt en verwarmd winterterras. Wat is er leuker dan jezelf
na een winterse wandeling op te warmen met
warme chocolademelk aan het water’?

Lieveling-historie geweest; de
periode vóór en ná de alles
ver woestende brand.

Eind augustus vorig jaar sloeg het
noodlot toe. Restaurant Lieveling
werd door brand volledig verwoest.
Daphne Kriekaard-Hoogland praat er
nuchter over, maar de wederopbouw
was een zware periode. ‘Al snel na de
ontreddering van de brand, zijn we
gedurende vier maanden met een
team van betrokken mensen keihard
aan de slag gegaan om ons restaurant weer op te bouwen. Uiteindelijk
zijn we sterker teruggekomen’, zegt
Daphne trots.
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