De sponsor uitgelicht!
Aflevering 05: De Kakebrug
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 vijfde aflevering ga ik langs bij Henk Kok, eigenaar van Restaurant
De Kakebrug, gevestigd in het centrum van Delfzijl.

Het is dinsdag 16 juni als ik samen met Jan Groothof op de fiets stap en naar
Restaurant De Kakebrug fiets, waar we om 13.30 uur met chef-kok en eigenaar
Henk Kok hebben afgesproken om een en ander aan vragen af te vuren.

Goedemiddag Henk, ben je ook zenuwachtig?
Nee man, maar ik dacht dat je met een camera kwam ofzo vandaar dat ik vroeg
of ik daar geschikt voor was.
Jan: Dat komt vanzulf nog een moal.
Hoe lang ben je al sponsor en hoe is dat zo gekomen?
Jan: Joa Henk, woarom bist zo dom west?
Henk: Ik denk nu 2 of 3 jaar zeker?
Kevin: Dat kan wel kloppen ongeveer.
Henk: Die man die er voor zorgde dat ik sponsor werd die stelt me nu steeds
vragen haha.
Kevin: In kroug ofzo?
Henk: Jij zei kom een keer kijken, dat deed ik en nu ben ik er nog. Ik ben meer geld
kwijt aan die boekjes van Wiert dan aan sponsorgeld.

Wat is jou binding met Farmsum of Delfzijl?
Ik ben een geboren Delfzijlster. Ik ben op mijn elfde op Nieuwstad in Farmsum
komen wonen en toen werd er gezegd van: Doe heurst er nait bie want doe
woonst aan verkeerde kaant van de brug. In het begin moest ik Gronings leren
praten, maar op den duur zeiden ze dat ik beter Nederlands kon praten want dan
begrepen ze mij beter.
Ben je altijd in de gemeente Delfzijl blijven wonen?
Nee jong. Ik heb in Almere gewoond. Ik kwam op mijn 23ste als Food en beverage
manager van een groot hotel in Amsterdam te werken, maar zei wel altijd tegen
mezelf: ik wil niet mijn hele leven in de keuken staan! Na een tijd daar gewerkt te
hebben werd ik gevraagd om het horeca gedeelte op te zetten voor het bronnen
bad in Nieuweschans. Ik kreeg een bouwtekening, fl. 100.000 gulden en red je er maar
mee. Ik dacht toen al dat alle foutjes die ik nu maak, die maak ik later voor mezelf
niet meer.
In welk jaar was dat?
Ik ben hier in 1991 begonnen, daarvoor werkte ik drie jaar bij De Bolder en daarvoor
drie jaar in Nieuweschans. 1985 dus ongeveer. En toen heb ik dus drie jaar De
Orangerie bij dat bronnen bad gedaan en werd mij verteld dat ik mocht pachten,
maar dat werd een groot concern, dus ben ik weg gegaan.
Niet veel later haalde ik mijn toenmalige vrouw, Carmen, op bij De Bolder van
eigenaar Arie Molenaar en die zocht iemand en toen ben ik daar aan het werk
gegaan. Wat niet veel mensen weten is dat Ik, Carmen en Arie Molenaar
discotheek 2Night hebben gebouwd: prachtig project.
De omzet werd in korte tijd drie keer zo hoog, maar toen ik om loonsverhoging
vroeg kon dat niet. Dus ben ik weggegaan en toevallig stond dit pand leeg en heb
ik het eerst anderhalf jaar gehuurd en daarna kon ik het kopen. En ik zit er nu al 29
jaar!
Dat is een lange tijd.
Ja, ik ben in november 1991 voor mezelf begonnen.
En je bent een restaurant gespecialiseerd in de Franse keuken toch?
Henk: Doe zegst altied cafetaria ja haha.
Jan: Een frieterie.
Henk: Maar inderdaad geïnspireerd door de Franse keuken. Ik gebruik veel
streekproducten en maak alles zelf en vers. Vooral verse producten vind ik
belangrijk. Als het dan iets drukker is duurt het ook ietsjes langer, maar ik wil dat
de kwaliteit van mijn gerechten ten alle tijde top is!

Wat is de verdere geschiedenis van het bedrijf?
Ik ben dus in 1991 begonnen en heb al vele crisissen overleefd, zowel financieel als
privé. Dat soort dingen hakken er wel in. Dit jaar natuurlijk nog elf weken dicht
geweest i.v.m. het coronavirus. Ik heb wel moeilijke tijden gekend in die 29 jaar.
Hoe ben je bij de naam De Kakebrug gekomen eigenlijk?
Toen ik discotheek 2Night bouwde schreven we een prijsvraag uit om een leuke
naam voor de discotheek te verzinnen. De Kakebrug was een van de namen die
werd opgestuurd en die naam heb ik altijd onthouden, ik dacht als ik ooit voor
mezelf begin dan wordt dat de naam. De discotheek kreeg als naam 2Night. De
akebrug was de eerste verbinding tussen de oude en de nieuwe vesting Delfzijl. De
kakebrug lag daar voor de discotheek, ik heb zelfs van Margreet Brons een
kloostermop gehad uit de fundering van de kakebrug. Toen ze vroeger aan de
riolering daar werkten heeft haar man uit de fundering een kloostermop gehad. In de
middeleeuwen stond daar ook een galg, iemand werd toen aan ‘de kaak’ gesteld. Die
kloostermop heb ik in het bovengedeelte van het restaurant liggen. Het bruggetje
zelf is in 1921 opgeruimd.

(Foto van de kloostermop afkomstig uit “de kakebrug’)
Heeft de coronacrisis veel invloed gehad op het bedrijf en jou zelf?
Ja, ik ben elf weken dicht geweest. Ook privé was er geen zak aan. Er was geen
voetbal, de kroegen waren dicht en ik ben vrijgezel dus ik ben alleen, dat is gewoon
klote.
Jan: Ja dat is gewoon saai!
Henk: De dagelijkse dingen vallen weg dus dat is gewoon waardeloos.
Heb jezelf ook gesport eigenlijk?
Ja ik heb mijn hele leven gehockeyd bij Hc Eemsmond. Ik heb tot een jaar of twee
geleden gehockeyd bij het veteranenteam. Ik ben ook scheidsrechter en trainer
geweest. Ik heb denk ik 32 jaar op het trainingsveld gestaan. Ik squashte ook nog
drie dagen in de week op redelijk niveau, maar op den duur hadden mijn knieën en
enkels er geen zin meer aan. Tegenwoordig doe ik niet meer aan sport en ook bij
Hc Eemsmond kom ik bijna nooit meer ondanks dat ik lid van verdienste ben.
Kom je vaak kijken bij wedstrijden van ons?
Ik heb geen idee waar dat veld van jullie ligt. Lul! Ik ben er toch iedere
thuiswedstrijd. Net wat ik zeg, Wiert kost mie meer als dat haile recloamebord!

Nou komt er een klote vraag, heb je ook een favoriete club of speler? (De
interviewer heeft wat voorkennis in deze).
Favoriete club? Ik heb je net een mooi clubblad gegeven! Ja Feyenoord natuurlijk, ik
ben er zelfs lid van! Ik ging altijd met Willem Meijer van Wagenborg heen vroeger.
Jan: Tis bie mie kommen deur de europacup ain in 1970.
Hest ook nog een favoriete speuler?
Jouw grote vriend natuurlijk, Herbert.
Wes: Ow Herbert, joa dei kin wel een oardig balletje trappen.
Henk: Die steekt er nog steeds met kop en schouders tussen uit.
Heb je ook nog tips of verbeterpunten voor ons als club?
(na een lange stilte)
Ik vind, en dat doen jullie wel goed, dat als er iets moet gebeuren bij de club of er
is een ledenavond ofzo dat je altijd eerst je sponsoren moet benaderen en moet
proberen om die er bij te betrekken. En af en toe een keer komen eten natuurlijk!
Jan: Daar zijn wij het roerend mee eens inderdaad. Je moet proberen om kennis en
kunde eerst binnen de club te zoeken.
Wat kan Vv Farmsum voor jou betekenen of jij voor ons?
Dat jullie hier zo nu en dan komen eten, dat is altijd een beetje de bedoeling van
een reclamebord, naast de gunfactor natuurlijk.
Dan nu de laatste en moeilijkste vraag, wat zou je doen als je 1 dag de baas van
Nederland zou zijn?
Ik zou het zo niet weten. Als ik 1 dag iets zou willen kunnen wat ik normaal niet kan
dan zou ik wel een dag vleugels willen hebben en vliegen, dat lijkt mij wel
interessant ondanks dat ik hoogtevrees heb. Als ik dan toch iets zou moeten
veranderen dan zou ik gelijk alle horecabedrijven nog 4000 euro geven haha.
Henk, harstikke bedankt voor dit leuke gesprek en gastvrijheid.
Geen dank, en als jullie die barbecue hebben (zaterdag 11 juli) met de vrijwilligers die
hebben meegeholpen aan het tegelpad project dan sponsor ik het vlees, salade en
brood én ik kom dan zelf alles maken en barbecueën voor jullie!
Wes: Dat is helemaal fantastisch en dat word heel erg gewaardeerd!!!!

(Henk Kok in de keuken van zijn Restaurant De Kakebrug)

