
De sponsor uitgelicht! 

 

Aflevering 06: Cafetaria Pijpplein 

In de 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 zesde aflevering ga ik langs bij Michaëla Pamperl, eigenaresse van 

Cafetaria Pijpplein, gevestigd in Farmsum. 

 

Het is dinsdag 07 juli als ik al lopend naar Cafetaria Pijpplein ga, waar we om 11.00 

uur met eigenaresse Michaëla Pamperl hebben afgesproken om een en ander aan 

vragen af te vuren. Jan Groothof vergezelt me uiteraard weer en heeft beloofd 

ook om 11.00 uur op de locatie aanwezig te zijn. 

Als Jan er om 11.10 uur nog niet is bel ik hem maar eens op en vraag of die in de 53 

meter tussen zijn huis en de cafetaria verdwaald is. Jan antwoordt dat het op zijn 

horloge nog maar 10.50 uur is en als ik hem daarna vertel dat het toch echt 11.10 uur 

is in de rest van Nederland, spoedt hij zich naar de cafetaria toe. 

 

 Goedemorgen. Leuk dat je mee wil werken aan deze rubriek. 

Tuurlijk werk ik daar aan mee, ik vind het echt een heul leuk initiatief. 

 

 Hoelang ben je al sponsor bij Farmsum? 

Ja, dat is nou een mooie vraag. 

Jan: Ja alst makkelk was den hadden we het zulf wel invult. 

Michaëla: Ik zit hier in maart 25 jaar, dus zoiets ongeveer. Maar nu dus al 24 jaar. 

Jan: Dat kin ongeveer wel kloppen ja. Doe hast eerst een aander bord met 

sterretjes erop bie Koops weg en dei werd wat flets en toun hebben we dizze 



ophangen. 

Michaëla: Hij weet het beter dan ik, eerlijk. 

 

 Hoe is dat in die tijd zo gekomen? 

Ik was zelf nog betrokken bij voetbal toen. 

Jan: En toun zol ik wel een keer bie die langskomen wezen. 

Michaëla: Toen we net open gingen sponsorden we eerst een bal en vrijwel vlak 

daarna hebben we toen een reclamebord genomen. 

 

 De cafetaria bestaat nu 24 jaar, maar het café er naast niet toch? 

Nee dat klopt. Dat was eerst een schuur en is sinds 2000 zoals het nu is. We 

hebben het helemaal zelf verbouwd. 

 

 Wat is eigenlijk jouw binding met Farmsum of Delfzijl? 

Ik woon al heel erg lang in Farmsum, ik heb de zaak al bijna 25 jaar in Farmsum en 

ik heb er natuurlijk zelf gevoetbald. 

 

 Hoelang heb je zelf gevoetbald? 

Even kijken hoor, Ik heb eerst in de stad gevoetbald bij Dvvs (Dvvs is een afkorting 

voor De varende voetbal sterren, het veld lag in Groningen op de plek waar nu 

ongeveer de Ikea staat) samen met jou moeder (Gerda Huisman). En vanaf ongeveer 

mijn zestiende tot mijn zesentwintigste heb ik bij Farmsum gevoetbald. We zijn 

zelfs nog een keer kampioen geworden! Toen werd mijn zoon Nick geboren en later 

mijn dochter Kim en toen ben ik rond mijn dertigste definitief met voetballen 

gestopt. Ik woonde nog in Siddeburen toen ik bij Farmsum ging voetballen en ging 

altijd op de brommer van Siddeburen naar Farmsum. 

 

 Heb je ook nog andere sporten beoefend daarna? 

Paardrijden heb ik later nog gedaan. Ik ben op mijn zesde op paardrijden gegaan en 

op mijn twaalfde kreeg ik mijn eigen paard. Toen mijn vader verongelukte op mijn 

twaalfde hebben we het paard verkocht en ben ik er eerst mee gestopt. Later 

wilde mijn dochter graag paardrijden en dat heb ik eerst een tijdje afgehouden. 

Uiteindelijk ben ik toch overstag gegaan en ben ik zelf ook weer gaan rijden. Nu is 

het paard alweer een tijdje overleden en ben ik weer gestopt. Ik ben ook weleens 

een korte periode in de sportschool geweest maar dat was meer een fase, net als 

hardlopen. Dat is een tijdje leuk en daarna stop ik er weer mee. 

 

 Je zei net dat je al heel lang in Farmsum woont, ben je hier dan niet geboren? 

Ik woon al in Farmsum vanaf mijn eerste. Ik en mijn zus zijn geboren in Stuttgart en 

toen ik een jaar was zijn we naar Farmsum verhuisd. Ik heb ook nog eventjes in 

Siddeburen gewoond maar dat was maar een jaar of twee. 

 

 

 

 



 Hoe komt het dat je in Stuttgart geboren bent? 

Mijn vader is daar geboren. Hij werkte later als kok in Huis ter Duin en mijn 

moeder (Wijka Huisman) en mijn tante (Antje Huisman) werkten daar toen als 

kamermeisjes en zo hebben ze elkaar ontmoet. 

Mijn moeder en vader hebben zich toen verloofd en zijn terug naar Stuttgart 

gegaan, maar na een jaartje kreeg mijn moeder heimwee en zijn ze terug verhuisd. 

Daarna hadden ze de parlevinker aan de Zijlvest, een proviandboot en zijn we hier 

gebleven. 

 

 Wat is eigenlijk de geschiedenis van het bedrijf? 

Dit was eerst muziekhuis Steging, later werd het een keer Kuiper en wij hebben het 

gekocht van Ribbel. Dat was een kunstenaar, die heeft er maar een jaar gezeten. 

Die wilde de kunst naar Farmsum halen, maar dat werd geen heel groot succes. 

Het was allemaal 1 geheel en daar hebben wij de cafetaria in gebouwd en later het 

café gedeelte. 

 

 Hoe kwam je op het idee om een cafetaria te beginnen? 

Ik was bij Antje aan het werk in café Eemszicht, maar die stopte er toen mee. Ik 

wilde het niet overnemen en niet veel later kwam mijn toenmalige man (Koos van 

Koldam) op het idee om op deze plek een cafetaria te beginnen. Toen hebben we 

die meneer Ribbel opgebeld en gevraagd of het pand te koop was en dat was 

toevallig zo. Zo is dat toen een beetje begonnen. En nu is het een beetje een uit 

de hand gelopen hobby. 

 

 Doe je ook aan catering eigenlijk? 

Nee, daar begin ik niet aan. Dat is hartstikke veel werk en dan heb ik waarschijnlijk 

helemaal geen tijd meer om in de cafetaria te staan. Dan moet je er al weer 

iemand bij in dienst nemen. 

 

 Hoeveel mensen heb je nu in dienst? 

Al met al zijn we met een stuk of vier, niet allemaal tegelijk natuurlijk. Ik kan ook 

altijd iemand erbij bellen. 

 

 Het café gedeelte wordt ook nog veel gebruikt? 

Nee, daar hebben we alleen nog een biljartclub en een zanggroep. Ook wordt het 

wel gebruikt voor vergaderingen, verjaardagen en andere feestjes. Twee keer per 

jaar is er een damesclubje en ook Dow komt er twee keer per jaar klaverjassen. 

Het café is wel lang open geweest, maar door omstandigheden hebben we hem 

dicht gedaan en dat bevalt op zich prima zo. Zo was de opzet in het begin ook 

trouwens hoor, alleen voor besloten dingetjes. 

 

 

 

 

 



 Heb je ook nog last gehad van de coronacrisis? 

De eerste drie week wel een beetje. Ze zeiden eerst dat het alleen bezorgen was 

en niet dat je ook mocht afhalen. Maar toen dat duidelijk werd liep het al redelijk 

snel weer als vanouds. Het is gewoon heel druk op het moment, gelukkig wel. 

Vrijdag is veruit onze drukste dag, we hebben ook heel veel bedrijven die bestellen 

en afhalen. 

 

 Even weer terugkomend op het voetballende gedeelte, Ben je al vaak geweest 

om te kijken? 

Eerlijk gezegd niet zo vaak haha. De laatste keer is al jaren geleden. Ik heb 

natuurlijk niet veel tijd en ik ben ook niet wantrouwend en denk ook van ”het zal 

wel goed zijn’. Maar ik zal mijn leven beteren en een keer weer langskomen. 

Ik zou niet eens weten waar het bord hangt haha. 

Jan: Zo heb we wel meer sponsoren. Summigen waiten nait ains woar ons veld ligt. 

Michaëla: Ik kan in elk geval nog zeggen dat ik er gevoetbald heb. Ik ben ook nog 

leidster geweest van de F-jes en E-tjes. Ik heb er zelfs nog voor geleerd en heb 

een jeugdleiders licentie, ik heb er nog een pas van. 

 

 Heb je ook een favoriete club? 

Farmsum natuurlijk. En ik ben een beetje voor Fc Groningen. Ik heb ook nog 

meegewerkt aan een eierbal actie ten behoeve van Fc Groningen, dat was wel leuk. 

Maar Farmsum staat natuurlijk voorop! 

 

 Heb je ook nog een favoriete speler? 

Even denken hoor, daar moet je ook maar net opkomen. Doe Arjen Robben dan 

maar, die komt ook weer terug ja. Bij vv Farmsum heb je wel een paar goede 

voetballers gehad. Ik vond Erik en Dicky Bouwman altijd wel goed en Andreas 

Tjalma en Herbert van Brugge wel. Die Ronaldo is ook wel goed, maar ik mag die 

vent niet, die is mij veel te arrogant. 

 

 Heb je ook nog tips, ideeën of verbeterpunten voor ons als club? 

Nee, ik moet zeggen dat ik dit al wel heel leuk vind zo dat jullie dit doen. Ik ben 

zelf heel makkelijk hoor. Ik hoef niet perse in de belangstelling en vind het allemaal 

wel prima, maar ik kan me ook voorstellen dat anderen dat misschien wel heel erg 

leuk vinden. Toen je me berichtte dacht ik gelijk, wat een leuk idee. Dan kom je 

toch even in de picture als sponsor. 

Jan: Wij houden er als club ook niet van om 1 keer in het jaar ons handje op te 

houden en dat was het dan. 

Michaëla: Dat is een goede instelling en het initiatief is echt heel leuk! Sponsoring is 

natuurlijk gewoon een gunfactor, maar het is altijd leuk als je wat van de 

vereniging terug hoort. 

Jan: Dat is ook zo hoor. Onze hoofdsponsor Robert Koerts heeft twee sleepboten, 

maar krijgt er bij wijze van nog geen roeiboot voor terug als hij ons sponsort. 

Michaëla: Je doet het ook omdat je de club een warm hart toedraagt! 

 



 Dan nu de moeilijkste vraag van de dag, wat zou je doen als je 1 dag de baas 

van Nederland zou zijn? 

Wat ik zou veranderen? Ik vind dat mensen soms iets te veel zeuren. Met zeuren 

bedoel ik dan dat we eens meer naar andere landen moeten kijken. Die hebben te 

maken met armoede of hongersnood en hier zeuren we al als we een keer niet op 

vakantie kunnen. Dan denk ik echt waar gaat het over, dat is gewoon een beetje 

welvaart gezeur. Daar kan ik zelf heel slecht over. Ik hoef niet perse wat te 

veranderen, maar mensen moeten socialer en vredelievender voor elkaar zijn en wat 

minder opstandig. 

 

 Michaëla, hartstikke bedankt dat je mee wilde werken. 

Geen probleem. Ik vond het leuk en nogmaals een geweldig initiatief! 

 

 

 

(Michaëla Pamperl op de foto achter de toonbank in de cafetaria) 


