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Méér dan een Grand Café! !
Ruimte voor méér
maatschappelijke en
culturele activiteiten.

Ons pand, gebouwd in 1321, is in Zutphen
bekend als ‘Huize Borro’.

Kanunnik Borro, geestelijke van de St. Walburgiskerk,
gaf in de 14e eeuw opdracht voor het bouwen van dit
huis.Veel armen en behoeftigen vonden er onderdak.
Het pand heeft daarna altijd een maatschappelijke
bestemming gehad, bijvoorbeeld als ouderencentrum.
Onze missie is om aan ‘Huize Borro’ een invulling te
geven die recht doet aan de geschiedenis van het pand:
een levendige ontmoetingsplek voor de stad, op basis van
een economisch gezien, haalbare exploitatie.

Iets te vieren? Familiedag?
Cursus of workshop?
Gijs Peteroff en Ilse Hartman tijdens de viering van het 2-jarig bestaan

Bij de start van ons bedrijf in mei 2016,
hadden we eerst als naam: ‘de Ontmoeting’
voor ogen*. Die eerste naam zegt veel over
de drijfveren en ambities, waarmee we dit
avontuur begonnen.
Het Genietcafé is uitgegroeid tot een levendige,
inspirerende plek, waar mensen van verschillende
leeftijden zich welkom voelen en elkaar ontmoeten. Die
ontmoeting van generaties leidt tot mooie verbanden.
We genieten daar zelf iedere dag van!
Onze wensen en ambities gaan verder. Op de eerste
etage zijn twee prachtige zalen, de Kroonkamer en
de Kanunnik Borrozaal, waar ruimte is voor méér.
Activiteiten die het maatschappelijke- en culturele
klimaat van Zutphen versterken, geven we graag een
plek. Daarvoor werken we het liefst samen met andere
partners en initiatiefnemers in de stad. Ideeën? Laat het
ons weten!
* ’de Ontmoeting’ bleek als naam al geclaimd door andere bedrijven
Kannunik Borrozaal op de eerste etage >

Een besloten viering, receptie of zakelijke ontmoeting?
Met twee mooie lichte zalen op de eerste etage, kunt
u met uw gezelschap bij ons terecht.Voor cursusen workshopgroepen is het mogelijk de gehele
bovenverdieping te huren, waarbij naast de zalen, nog
twee spreekkamers beschikbaar zijn.
Komt u van buiten de stad en wilt u uw gezelschap
meenemen voor een bezoek aan het mooie Zutphen?
We hebben leuke ideeën over hoe u van een dagje
Zutphen, een dierbare belevenis kunt maken. Bijvoorbeeld een lunch of high tea, gecombineerd met een
wandeling onder leiding van een kunstenaar, die favoriete
plekken op doek heeft vastgelegd. Of op pad met een
verhalenverteller langs historische locaties, waaronder
de schuilkapel in het Geelvinck-pianomuseum. Informeer
vrijblijvend naar de mogelijkheden.Voor een prijsindicatie
kunt u eenvoudig een offerte aanvragen via onze website.
Gewoon vragen in het Grand Café kan natuurlijk ook!

Lezingenserie O3
Ouderschap, Opvoeding
& Onderwijs

Anneke Groen en
Herman Vuijsje

Deze lezingenserie is nieuw! We nodigen, met regelmaat
schrijvers uit, die kennis, inspiratie en uitwisseling kunnen
brengen over thema’s die ouders, grootouders en andere
opvoeders, bezig houden. We werken daarvoor samen
met boekhandel Van Someren & Ten Bosch.
Janneke van Olphen, de eerste auteur in de serie, sprak
twee maal een uitverkochte zaal toe. Het thema was :
‘Hooggevoelig en strong willed’.
De volgende lezing gaat weer over een heel ander thema:
‘Eindeloos ouderschap’. Hoe gaan we, als (oudere)
ouders om met de zorg van volwassen kinderen en
eventuele kleinkinderen? Houdt die zorg (n)ooit op?
En hoe ervaren jonge ouders de aanhoudende zorg en
betrokkenheid van hun ouders? Wat betekent dit voor de
familieverhoudingen? Anneke Groen en Herman Vuijsje,
allebei grootouder, deden er onderzoek naar in hun eigen
omgeving en schreven het boek ‘Eindeloos ouderschap’.
Donderdag 14 maart, 19.30 uur. Reserveren kan via de
website (of aan de bar).
Op de hoogte blijven van nieuwe lezingen?
Meldt u aan voor de mailinglist op onze website
(zie bij reserveren). U ontvangt dan een
persoonlijke uitnodiging.
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Al werkend leren
Het begeleiden van jongeren, die wat extra
aandacht nodig hebben, hoort ook bij
onze doelstelling. Zo hebben we nu 2 leer/
werkplekken in ons bedrijf.
Chloë (23) is na de zomervakantie collega geworden. Ze is
een vrolijke verschijning en daar genieten we allemaal van.
Voordat ze bij het Genietcafé begon, werkte ze 5 jaar in de
schoonmaak, in het ziekenhuis en bij een wokrestaurant.
“Alles moet er netjes uitzien, dus schoonmaken hoort er
bij en doe ik met plezier. Maar ik wil graag meer contact
met mensen. Dat geeft mij vreugde en vrolijkheid”, vertelt
Chloë. Een rol in de bediening, is dan ook haar grote
ambitie. “In het Genietcafé voel ik me als het spinnetje in
het web; ik spring overal in waar ik nodig ben” vertelt ze
met een vrolijke blik.

Genietcafé Warme
Gember-Sinaasappeldrank
Dit is iets voor de échte gemberliefhebbers: want je
houdt er veel van of juist helemaal niet…..
Onze pittige gember-sinaasappeldrank wordt gebrouwen
in eigen keuken, naar eigen recept.Vergelijk het met
het verwarmende effect van een glühwein, maar dan
zonder alcohol. Zolang de R in de maand is, ruikt ons
pand regelmatig naar dit bijzondere mengsel, gemaakt
van biologische gember, sinaasappel en een geheime
kruidenmix.
Sommige mensen doen erg hun best ons het recept te ontfutselen!

Cloé: “De bar is mijn favoriete werkplek. Mijn collega’s hier, nemen de tijd,
zodat ik dingen echt goed kan leren”.

