
Dorpsagenda Laat Leuth Leven 
 

Thema: Ontmoeten; Kroegfunctie Dorpsgebouw Vriendenkring 
 
 
 
 
 
 
 

Bewonerssuggesties (enkele voorbeelden van de gele stickers): 
● Openbare aantrekkelijkheid Leuth: Café en eetcafé op plaats Rosmolen.  
● Openbare aantrekkelijkheid Leuth: Café Leuth. Kijken of het café regelmatig 

open kan zijn met behulp van vrijwilligers of het opzetten van een Crowed 
Funding met bewoners. 

● Wonen: Een deel van de kerk verbouwen tot ontmoetingsplek met terras. 
● Openbare aantrekkelijkheid Leuth: Eetcafé met terras op plein bij de Spar. 
● Openbare aantrekkelijkheid Leuth: Uitstraling gebouw Vriendenkring aan 

buitenkant verbeteren.  
● Openbare aantrekkelijkheid Leuth: Kroeg in het dorp. Ontmoetingsplaats in 

stichtingsvorm. 
● Zorg voor elkaar: Een ontmoetingsplek creëren waar jong en oud kan 

samenkomen (kroeg, grand café, restaurant). 
● Sport en ontmoeten: Horeca ontmoetingsruimte met vrije inloop in 

Vriendenkring met kleine kaart. Ook voor wandelaars Pieterpad. Eventueel 
een paar uurtjes per dag of in het hoogseizoen. 

 
Huidige (oude) situatie: 
Café De Rosmolen is dicht en het ziet er voorlopig niet naar uit dat er een 
andere uitbater op komt. Dorpshuis Vriendenkring is gerenoveerd en leent zich 
uitstekend als ontmoetingsruimte voor Leuth. Vriendenkring draait echter 
volledig op vrijwilligers. Probleem is dat je nu niet even naar de kroeg kunt 
gaan, een hapje kunt eten of elkaar sociaal kunt ontmoeten. Dorpsgebouw 
Vriendenkring is alleen open bij georganiseerde (verenigings)activiteiten. 
 
Gewenste situatie: 
Dorpsgebouw Vriendenkring met enige regelmaat open stellen om elkaar daar 
binnen of buiten op een terras te kunnen treffen onder het genot van een 
hapje en een drankje.  
Tevens toeristen, fietsers, wandelaars (Pieterpad) de gelegenheid bieden om 
even uit te rusten en wat te eten en te drinken. 
 



Het is de wens dat we op een of andere wijze voor voldoende capaciteit zorgen 
om Dorpshuis Vriendenkring als kroeg/huiskamercafé/terras met enige 
regelmaat kunnen exploiteren en hiermee bewoners van Leuth de gelegenheid 
bieden elkaar daar te treffen en te ontmoeten. 
 
Gevoerde actie: 
Met de werkgroep Ontmoeten is getracht om via diverse instellingen mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt te werven voor het regelmatig 
openstellen van Dorpshuis Vriendenkring. Dit heeft niet tot het gewenste 
resultaat geleid. 
 
Vanuit de werkgroep Ontmoeten wordt op korte termijn een brainstormavond 
georganiseerd om samen met inwoners van Leuth te kijken hoe we voor een 
regelmatige openstelling kunnen zorgen. Mogelijkheden variëren hierbij van 
alles met vrijwilligers doen, tot het opzetten van een aandelencafé, tot het 
werven van een zelfstandige exploitant (en alles wat daar tussen ligt). 
 
Met Schutterij Vriendenkring, Stichting Triangel en met Horeca Vriendenkring 
B.V. zijn de eerste gesprekken hierover gevoerd. 
 
Bij de gemeente is voorzichtig het traject gestart om eventueel een terras te 
mogen exploiteren voor gebouw de Vriendenkring. Dit moet eerst nog verder 
afgestemd worden met alle betrokkenen, waarbij de omwonenden goed en 
tijdig geïnformeerd moeten worden. 
 
Nog uit te voeren actie/planning: 
Het op korte termijn organiseren van een brainstormavond in gebouw 
Vriendenkring waarbij gericht een aantal personen uit Leuth worden 
uitgenodigd om hierover mee te denken. 
 
Betrokken partijen: 
Schutterij Vriendenkring als eigenaar van het gebouw, Stichting Triangel en 
Horeca Vriendenkring B.V. als huidige exploitant, omwonenden van gebouw 
Vriendenkring, Jeu de Boule vereniging Schutterij Vriendenkring, Gemeente 
Berg en Dal (vergunning) en inwoners van Leuth. 
 
Leden themagroep: 
Yvonne Biemans, Marjon Peeters, Mireille Smits en René van Zutphen. 
Bewoners Leuth worden gevraagd deel te nemen aan de brainstorm. 


