
Contacten met buurt Baarloseweg Helden 

In dit overzicht worden de relaties met verschillende buurtgenoten rondom onze wijngaard aan de 
Baarloseweg beschreven. Door de louter positieve reacties die we ontvangen hebben kunnen we 
constateren dat er nu al een breed draagvlak is voor ons bedrijf. 
 
Baarloseweg nr.4 – mevr. Beeker: 
In het voorjaar van 2018 persoonlijk geïnformeerd over onze plannen. Deze werden enthousiast 
ontvangen. 
 
Baarloseweg nr.6 – familie Nijssen: 
In het voorjaar van 2018 persoonlijk geïnformeerd over onze plannen. Hierna zijn onze 
werkzaamheden met interesse gevolgd tijdens het wandelen met de hond. Tijdens deze wandelingen 
is er regelmatig bijgepraat over de vorderingen op het terrein. 
 
Baarloseweg nr.7 – dhr. J. Peeters: 
In het voorjaar van 2018 persoonlijk geïnformeerd over onze plannen. Hierna heeft dhr. Peeters met 
veel interesse de opbouw van de wijngaard gevolgd. Tijdens de werkzaamheden kwam hij regelmatig 
kijken om te vragen hoe het liep en werden we uitgenodigd voor koffie.  
 
Baarloseweg nr.8 – familie Wouters: 
Meneer en mevrouw Wouters waren reeds bekend met ons bedrijf aangezien hun zoon sinds enkele 
jaren een zinvolle dagbesteding vind op onze wijngaard in Beringe. Zij zijn zeer enthousiast dat ons 
bedrijf tegenover hun huis gevestigd wordt. Tijdens het aanplanten van de wijngaard was dhr. 
Wouters een van de vrijwilligers die meewerkte. Dagelijks worden de vorderingen in de gaten 
gehouden tijdens het wandelen met de hond. Regelmatig neemt dhr. Wouters initiatief met het 
aanpakken van kleine klussen als het grasmaaien rondom het reclamebord en langs de slootrand. 
Familie Wouters is sinds afgelopen jaar toegevoegd aan de plukkerslijst van vrijwilligers die bereid 
zijn mee te komen oogsten. 
 
Baarloseweg nr.9 – familie Peeters: 
Als voormalig eigenaar van het perceel was de familie Peeters al voor de verkoop op de hoogte van 
onze plannen voor het vestigen van de zorgwijngaard. Met groeiende belangstelling hebben zowel 
dhr. en mevr. Peeters als hun zonen de aanleg van de wijngaard gevolgd. In de zomer van 2018 heeft 
de familie Peeters op onze uitnodiging een bezoek gebracht aan de wijngaard in Beringe om zich een 
beeld te vormen. Naast het tonen van veel interesse in de werkzaamheden steken dhr. en mevr. 
Peeters veelvuldig hun handen uit de mouwen door te schoffelen in de wijngaard en door de planten 
te verzorgen. Dit gebeurt op eigen initiatief, ook als er niemand van ons aanwezig is op het perceel. 
Tijdens meerdere oogstdagen in de herfst van 2018 op onze wijngaard in Beringe waren beiden 
aanwezig als vrijwilliger. Hun deelname aan het jaarlijkse diner met personeel en vrijwilligers was een 
logisch gevolg. 
 
Baarloseweg nr.10 – familie Lamerichs: 
In het voorjaar van 2018 persoonlijk geïnformeerd over onze plannen. Deze werden enthousiast 
ontvangen. 
 
  



Baarloseweg nr.15A – familie Peeters (Peeters Asperges): 
Op het tegenovergelegen perceel worden door de familie Peeters asperges geteeld. Na in de zomer 
van 2018 kennis gemaakt te hebben werden onze plannen enthousiast ontvangen en kregen we 
complimenten over de verzorging van de wijngaard. Inmiddels hebben we de samenwerking met de 
familie opgezocht, waardoor onze wijn te koop is in hun streekwinkel en de aspergesoep uit deze 
winkel geserveerd wordt op ons terras. In de toekomst willen we beiden deze samenwerking 
intensiveren. 
 
Molenstraat nr.80 – familie Absil: 
Familie Absil is eigenaar van naastgelegen percelen. Tijdens informatieavonden over het 
Kwistbeekdal hebben we kennis gemaakt en onze plannen toegelicht. Ook heeft dhr. Absil, die een 
puttenboordersbedrijf heeft, meegedacht over oplossingen voor het watertekort tijdens de droge 
zomer van 2018. 
 
Buurtvereniging Baarloseweg: 
Voorzitter van de buurtvereniging, dhr. Smeets, is als voormalig pachter van de gronden bekend met 
het perceel. Tijdens regelmatige bezoeken hebben we gesproken over de toestand en geschiedenis 
van de grond en uiteraard over onze plannen. Dhr. Smeets was hier zeer verheugd over en hoopt in 
de toekomst met de buurtvereniging gebruik te kunnen maken van onze faciliteiten. 
 
Diversen: 
Tijdens onze aanwezigheid op de Baarloseweg zijn er diverse personen uit de buurt met interesse 
komen kijken naar de vorderingen. De vele complimenten over de verbetering van het straatbeeld en 
over de net bijgehouden wijngaard geven aan dat het bedrijf nu al een breed draagvlak heeft in de 
buurt. 


