Wad Noflik aanwinst voor Ouwe-Syl
Veel mensen werken een leven lang voor een werkgever, iets wat voor Ouwe-Sylster Carina van der
Meer ook lange tijd het levenspad was. Tot het moment dat Carina denkt: “Dit kin ik sels ek”. Sinds 3 juli
schenkt de geboren Dronrijpster koffie & thee met wat lekkers in haar eigen sfeervolle theetuin. ‘Wad
Noflik’ staat voor kwaliteit, hartelijkheid, een noflike sit en … meer. Een aanwinst voor Ouwe-Syl!

Dat kin ik sels ek
In de periode dat Carina van der Meer bij bakkerij Salverda in
Leeuwarden werkt komt ze tot conclusie dat, na 32 jaar in loondienst
te zijn geweest, het moment daar is om een nieuwe stap te maken.
Niet dat het werk bij de meesterbakker niet bevalt, integendeel. Het
werk in de bakkerij, in de winkel, maar vooral in de koffiecorner, blijken
juist de arbeidsvitaminen waarna de vriendin van Sybe van der Zee al
enige tijd op zoek is. Het werken bij de bakker heeft Carina veel
gebracht: “Ik hew by Salverda in hiele moaie leerskoalle hân en doe
tocht ik, dit kin ik ek sels dwaan. Boppedat, wy hawwe der hjir (van
Albadaweg 21) in prachtige lokaasje foar.” Het onregelmatige en
beperkte werkrooster bepaalt uiteindelijk mede dat de werkplek aan
de Kleine Kerkstraat, na een ontzettend leerzaam jaar, plaats maakt
voor de nieuwe eigen zaak aan de van Albadaweg.

Ondernemersfamilie
Een radicale switch, die om lef en durf vraagt, helemaal in de tijd van
nu. Ambitie en ondernemerschap zit verweven in het DNA van de 51
jarige van der Meer, haar vader was één van de directeuren van het in
Dronrijp gevestigde familiebedrijf van der Meer pluimveeslachterij.
Nadat de knoop is doorgehakt blijkt het opzetten van een eigen bedrijf,
in het land van regeltjes, toch de nodige voeten in aarde te hebben.
Maar, nadat de vergunningen binnen zijn, de noodzakelijke aankopen zijn gerealiseerd en de tuin diverse
zithoekjes rijker is, ziet de koffie- en theeschenkerij zaterdag 3 juli haar eerste klanten in de theetuin
verschijnen.

Huppelen
Sinds de opening van Wad Noflik
zweeft van der Meer op een wolk:
“Ik moat my inhâlde om net te
gean huppeljen elke dei, ’t is sa
leuk. Ik wurd moarns om 6 oere al
wekker, want dan wol ik wer oan
it wurk.” De kennis en
levenservaring die Carina vanuit
de Leeuwarder bakkerij en het
horecabestaan uit de
zwembadperiode heeft opgedaan
, worden in de theetuin opnieuw
in praktijk gebracht. Daarnaast
heeft Carina in haar tak van sport
de voelsprieten altijd aan staan,
zodat ze haar klanten het lekkerste kan voorschotelen. Daarbij is het contact met mensen erg belangrijk: “Ik

fyn it fantastysk, jo wurkje mei minsken, meitsje kontakt, je kletse wat en meitsje lekkere dingen. En it
moaie is, ik kin it gewoan thús dwaan en hoech net mear nei de pipen fan in oar te dûnsjen.”

Kwaliteit met oog voor presentatie
De hapjes en drankjes worden met zorg,
passie en liefde bereid, maar ook wat
betreft de presentatie laat de oud
Dronrijpster niets aan het toeval over: “It
each wol ek wat.” Het smakelijke kopje
koffie met een heerlijk toefje slagroom en
de diverse luxe broodjes gezond zijn hier
het tastbare bewijs van. Naast de al ruim
gevulde standaard menukaart, werkt Wad
Noflik met een variabele dagkaart. De
(streek)producten verschillen van dag tot
dag. Appelkanjers, bananenbrood en
biologische tomatensoep, noem maar op,
het zijn de smakelijke verrassingen
waarmee Wad Noflik zich onderscheidt.

Familietraditie
Het familiegevoel waarmee Carina van huis uit grootgebracht is draagt ze, zoals de van der Meers dat

gewend zijn, breeduit. Vriend Sybe en dochter Cilke steken op drukke momenten de handen met veel
plezier uit de mouwen. De bedrijfsshirts met daarop het Wad Noflik logo, “It hert in it logo stjit symboal
foar de leafde wêrmei ‘t wy alles tariede”, zijn ook al door een familielid geproduceerd. Evenals de
beachflag.

Meer…
In het vroegere graanpakhuis wordt achter de tijdelijke tussenwand druk gewerkt, de tijdelijke keuken
maakt binnenkort plaats voor een permanente (droom)kookpaleis, er komt een toilet in en er komen zitjes
in: “Dan kinne wy ek yn de winter trochgean. En dan wolle wy der in winkel by hawwe”, verwijzend naar

het …. meer op het visitekaartje. In de cadeauwinkel worden o.a. streekproducten en diverse andere
‘nijsgjirrich-heden’ verkocht. Kortom, Koffie- en Theeschenkerij Wad Noflik is een aanwinst. Het bied de
toerist, maar ook zeker mensen uit de omgeving, een uitgaansgelegenheden met meer…, reden om het
pittoreske Ouwe-Syl vooral te bezoeken. Als u de zon dan meeneemt, dan verrast de gastvrouw u van…,
nou ja kom zelf maar kijken en proeven.

