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:. Voordat Ollie's Coffee and More open kan gaan moet eigenaar Olaf van der Wijngaard nog het nodige verbouu/en. :oroI,4ABNLXSC-r.irDï
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-Olaf van der
wijngaard

malige pand van boekhandel Sprey in
Abcoude. In de nieuwe zaak schenkt
Van der Wijngaard uitsiuitend Speci-
alty Coffee's.,,Dat is kofÏie gemaakt
van koffiebonen die voldoen aan
de krvaiiteitseisen van de Specialty
CofÏee Association of Europe," lacht
de barista die ook nog een manage-
mentfunctie heeft bij PostNL.

Cursus
,,In Nederland is er een sterke groei
van espressobars die deze koÍïies
schenken: er is steeds meer vraag
naar échte koffie. Nadat ik het ge-
proeftl had wilde ik daar nog veel
meer van weten; mer mijn vrouw
heb ik een barista-cursus gedaan."

Ook dat smaakte naar meer: de ma-
nager besloot drie ciagen in piaats van
vijf per week te gaan werken en kon
van ziin zwager het voormalige pand
van boekhandel Sprey huren. Zo kon
hij zijn droom om een koffiezaak te

beginnen realiseren. Ook Olafs
vrouw Hella komt in het bedrijf.,
werkt drie dagen per week op eer
vocatenkantoor, maar komt nu o<

twee dagen in de kotlezaak staar
kunrren u e r"anaíhet begin mete
zes dagen per u'eek open."

Na wat vertraging door probler
bij de verbouwing kan Van der \À
gaard van staÍt.,,Het dak bleek sk

dus dat moest volledig worden gt
noveerd", iegt hij uit.,,Daar is ver

tijd in gaan zitten. Dat is iammer
want het liefst wilde ik voor de z«

mervakantie open. Deze locatie I
goed in het zicht en trekt mogelij
veel passanten aan. Nu open ik p;
het seizoen al een beetje op zijn e

1oopt."
De nieuwe kofïebar gaat op ciir

dag z9 augustus open. Van dinsdr
tot en met zondag kunnen klantr
terecht voor koffie, thee, zoete lel
kernijen plus een kleine lunchka

Koffie in plaats van boeken
Het ruikt binnenkort
naar koff ie in het pand

van de voormalige
boekhandelSprey in

Abcoude.Daar gaat
eind augustus Ollie's
Coffee and More open.

Rosanne Kok

Toen Olafvan derWijngaard voor
AmrefFlying Dbctors een sponsor-
tocht door Tanzania fietste, raakte hij
niet alleen onder de indruk van het
land maar ook van de koffieplantages.
Dat liet hem niet meer los. Hij volgde
een opleiding tot barista en opent
op 29 augustus zijn eigen koffiezaalq
Ollie's Coffee and More, in het voor-
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