De sponsor uitgelicht!
Aflevering 02: Le Palme
In deze nieuwe rubriek “De sponsor uitgelicht!” ga ik (Wes) elke twee week
bij een van onze sponsoren langs voor een vraaggesprek, om zodoende te
kijken wie of wat er schuil gaat achter het reclamebord.
In deze tweede aflevering ga ik langs bij Hamza Dal en Jannie Wekema van
Ristorante/Pizzeria Le Palme in Delfzijl.

Het is maandagmiddag 11 mei als ik door het centrum van Delfzijl wandel op weg
naar Le Palme, waar ik om 15.00 heb afgesproken met eigenaren Hamza Dal en
Jannie Wekema. Na wat praten over de horeca in het algemeen beginnen we het
interview.

Leuk dat jullie mee willen werken aan deze rubriek.
Hamza: Geen probleem, hartstikke leuk dat jullie aandacht besteden aan ons.
Hoelang zijn jullie al sponsor bij Farmsum?
Hamza: Ongeveer een jaar denk ik.
Jannie: Volgens mij wel ja.
En hoe is dat zo gekomen?
Hamza: Door jou (lachen beide).
Dat is ook zo inderdaad, via Lando.
Jannie: Ja, jij had Lando gevraagd (Lando Poel werkt als kok in de zaak) en toen
zeiden wij; ja, stuur maar een berichtje.
Hamza: Als wij daar iets in kunnen betekenen.

Uiteraard, wij als club moeten het vooral van de lokale ondernemers en dergelijke
hebben. Wij hebben liever 10 sponsoren van honderd euro dan 1 van duizend euro.
Hamza: Dat is ook beter, want je houdt het lokaal en je kan elkaar daarin ook
ondersteunen.
Hebben jullie zelf eigenlijk een binding met Farmsum of Delfzijl?
Hamza: Wij wonen zelf op de Borgweg in Farmsum. Ik ben in Appingedam
opgegroeid en Delfzijl ken ik ook heel goed.
Jannie: Ik heb mijn paspoort meegenomen, want ik kom zelf uit Drenthe. Dus van

oorsprong heb ik niks met deze streek.
Drenthe gaat nog wel hoor.
Hamza: Als het maar geen Friesland is he.
Dus je bent hier voor de liefde heen gegaan?
Jannie: Ja, en dat bevalt me hartstikke goed. Delfzijl is een mooie plaats.
Hamza: Delfzijl heeft zijn charmes en heeft net als iedere andere plaats in
Nederland wel mindere dingen. Maar als ondernemer hou je, ondanks de tegenslagen

met de gemeente, toch de hoop dat de veranderingen een positieve invloed hebben
op de binnenstad. Al die leegstaande panden dragen daar ook niet echt aan bij
natuurlijk.
Jannie: Gelukkig is bij ons op de hoek net die karper centrale geopend en dat is
zeker een aanwinst voor de straat en Delfzijl.
Hoeveel mensen hebben jullie eigenlijk in dienst?
Hamza: Twee op dit moment. Lando als kok en dan nog iemand.
Jannie: En wijzelf natuurlijk.

Hebben jullie zelf ook gesport eigenlijk?
Hamza: Ik heb jaren bij vv Appingedam. En in de jeugd ook nog bij Fc Groningen.
Oké, maar dat was te hoog gegrepen?
Niet perse te hoog gegrepen, maar mede door een verhuizing is dat op niets uit
gedraaid en op den duur heb je een bepaalde leeftijd en dan worden andere dingen
wat interessanter. Dan is voetbal even bijzaak. Nu sport ik overigens helemaal niet
meer.

En jij vroeger nog gesport Jannie.
Jannie: Nee, dat gaat gewoon niet. Vroeger heb ik wel gehandbald en heel lang
geschaatst op de schaatsbaan in Assen. Ik heb ook nog op judo gezeten en
gevolleybald, maar daar vond ik niks aan.

Hoelang bestieren jullie het bedrijf al?
Hamza: Wij zitten er zelf vanaf 01-08-2018 op, maar de zaak bestaat al veertig
jaar. Ik zit zelf al dik 35 jaar in de horeca. (Op dat moment komt een vaste klant,
Emiel, met een paar pakjes sigaretten Hamza en Jannie een hart onder de riem
steken onder het mom van de coronastress wegroken.)
Ik heb overal in het land wat gedaan en in 2014 ben ik terug gekomen naar Delfzijl.
Toen heb ik nog een grillroom gehad in de Waterstraat. Vecchia Roma heb ik ook
nog een tijdje in gezeten en toen kwam dit voorbij.

We hebben eerst een tijdje met de vorige eigenaar (Antonio de Leo) meegelopen
en zagen toen wel mogelijkheden.
Jannie: Het loopt op dit moment eigenlijk boven verwachting. We hadden in het
begin een gestage lijn omhoog verwacht, maar we gingen gelijk als een raket. Dat
was in het begin wel even wennen. We konden het eigenlijk niet geloven dat het zo
voorspoedig ging. Alleen het begin was lastig, omdat we zestien weken moesten
wachten op onze vergunning.
Hamza: We zijn ook twee dagen extra opengegaan. We proberen ook altijd om de
warme Italiaanse sfeer over te brengen naar onze gasten en het familiaire door te

laten klinken in ons restaurant. En dat het zolang moest duren met de vergunning is
belachelijk vind ik. Ze hebben de wettelijke tijd ervoor genomen, maar dat schoof
steeds op. Het ondernemen werd ons een beetje onmogelijk gemaakt terwijl we er
met de vorige eigenaren zakelijk al lang uit waren.
Jannie: We hebben een afscheidsfeestje gegeven voor Antonio en Ria en ook daar
was niemand van de gemeente aanwezig. Ze hebben 35 jaar hun ziel en zaligheid
gegeven voor hun zaak en Delfzijl, dan lijkt het mij toch een kleine moeite om een
bloemetje te komen brengen ofzo, dat verdient niet de schoonheidsprijs.
Ik hoorde trouwens dat jullie sinds kort ook bezorgen?
Hamza: Klopt, dat is naar aanleiding van de coronacrisis. We willen onze vaste
gasten toch bedienen en we doen het uiteraard ook om toch wat inkomsten te
genereren. We staan zelf helemaal niet achter eten bezorgen, omdat we de
kwaliteit van ons eten willen waarborgen. Door onze gerechten te bezorgen verliest
het altijd wat aan kwaliteit.
Jannie: We willen ons focussen op ons restaurant en die kwaliteit en gezelligheid
waarborgen. En het is simpelweg te druk in ons restaurant om ook nog eens een
bezorgservice te onderhouden.

Zijn jullie eigenlijk al een keer geweest te kijken bij Farmsum?
Hamza: Helaas niet. Wij zijn ook op zondag open dus het ontbreekt ons aan tijd om

te komen kijken. We hebben wel de intentie om een keer te komen kijken.
Het is wel leuk als je als sponsor ook een keer je gezicht laat zien.
Hebben jullie ook een favoriete club of speler?
Hamza: Nee, met een ek of wk kijk ik wel altijd en van mij mag de beste altijd
winnen.
Jannie: Ik ben wel voor Nederland en Turkije. Ook voor Italië heb ik wel veel
sympathie.

Hebben jullie ook nog tips, ideeën of verbeterpunten voor ons als club?
Hamza: Lastig, omdat ik niet echt bij de club betrokken ben is dat lastig om te
zeggen. Ik heb altijd wel het idee dat Farmsum een leuk en gezellig clubje met
elkaar is en dat is mooi.
Dat is zeker mooi, ik ben ook geen lid van een voetbalclub maar van een familie
waar gevoetbald wordt. En zo denken de meeste leden erover denk ik.
Hamza: Dat is toch prachtig. Dan is de binding met een club ook veel hechter. Het
moet niet te kil en te zakelijk zijn. Mijn gevoel gaat ook meer uit naar Farmsum

dan naar andere grotere clubs die ten koste van alles moeten presteren.
Jullie bij Farmsum houden van gezelligheid, biertje en warmte en dat matcht heel
goed met de sfeer die wij in ons restaurant hebben en willen.
Wat zouden wij als club voor jullie kunnen betekenen of andersom?
Hamza: Hier gewoon af en toe lekker komen eten en genieten van ons eten en de
sfeer.
Jannie: Het mooie is dat we elkaar al helpen. Jullie door hier als leden eens te komen
eten en wij jullie middels een reclamebord bij Farmsum.

Dan komt nu de moeilijkste vraag.
Hamza: Ik ben benieuwd.
Wat zouden jullie veranderen als jullie 1 dag de baas van Nederland zouden zijn?
Jannie: Van mij mogen ze alle dolfinariums en dierentuinen verbieden, dat is nu wel
klaar voor mij. Afgelopen zomer hebben we dolfijnen in het wild gezien en dan zie
je hun natuurlijke gedrag. Als je ze daarna in een groot aquarium ziet zwemmen dan
heb ik daar toch best wel moeite mee. In een bassin hebben ze ook een heel andere
kleur, ik heb zelf weleens gedemonstreerd bij het dolfinarium. Misschien is dit wel

de juiste tijd om dat nog eens te overdenken. Wij zijn als mens nu ook een klein
beetje opgesloten door die lockdown en die beesten zijn alle dagen opgesloten.
Geen fijn gevoel lijkt me.
Hamza: Ik zou willen dat mensen wat meer respect en begrip voor elkaar zouden

hebben. En dan niet alleen in coronatijd, maar ook in de jaren daarna. En ik zou
graag zien dat er minder politieke partijen kwamen die elkaar bevechten. Gewoon 1
partij en dan niet links of rechts. Als je buurman honger heeft dan geef je hem te
eten. Gewoon voor elkaar zorgen en begrip voor elkaar opbrengen.
Dat is een hele mooie gedachte. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd
en dit gezellige interview.
Hamza en Jannie: Graag gedaan en tot snel!

(Jannie Wekema en Hamza Dal voor hun zaak in het centrum van Delfzijl)

