
Ongerwaeg L1  
Pindapoep  aug 2017 
In 'de Kroënenberg' maken we kennis met Eline, Rick en Ella. Het gezinnetje is op weg naar de buren, 
gewapend met bloemen en...pindakaas! 
De pindakaas maken ze zelf, met hele aparte smaken. Dochter Ella heeft zo haar eigen benaming, ze 
noemt het broodbeleg steevast "pindapoep". Aangezien de buren niet thuis zijn, kunnen we mooi 
even kletsen. Rick en Eline hebben een horecagelegenheid in het buitengebied van Kronenberg 
overgenomen (Kronenbergerhof) 
Ze openen over enkele weken eerst een restaurant en later een hotel. Ella verheugt zich al op school 
en nieuwe vriendinnetjes. Wij wensen de nieuwkomers veel succes in het dorp! 

 
Bas van der Zwaan zwerft met cameraman en geluidstechnicus door Limburg op zoek naar mensen 
met een verhaal, de camera loopt 12 minuten. 
 

 
Ongerwaeg in Kronenberg in de Renkensstraat, boerderij en brouwerij 
 



In Kronenberg staat een statige boerderij naast een totaal vervallen pand. Het contrast had niet 
groter kunnen zijn, maar navraag bij boer Toine Vullinghs leert, dat deze bouwval vroeger een 
brouwerij was! 
Je zou zeggen, dat we hier kunnen spreken van grote cultuurhistorische waarde. De boerderij én 
brouwerij samen zouden - in goede staat - weleens een toeristische trekpleister kunnen worden in de 
gemeente Horst aan de Maas. 
Maar het dak van de brouwerij vertoont een groot gat en met name met het ontstaan van die schade 
heeft boer Toine grote moeite. Een majestueuze boom aan de overkant van de weg waaide om 
tijdens een storm en dat was het dak van de brouwerij te machtig. 
Vervolgens ontstond een steekspel tussen boer en gemeente over wiens eigendom die boom nu 
eigenlijk was. De gemeente hanteerde daarbij een kromme redenering, aldus Toine. Wij denken altijd 
het liefste in oplossingen, dus: wordt vervolgd? 
Ongerwaeg 

 
Op een bankje, in de brandende zon, doet 'vérkesboer' Paul Baeten even een 'powernap'.  
Dat wij nou uitgerekend op dát moment langsrijden, verzucht Paul.  
Maar we krijgen een rondleiding over zijn bedrijf, waarbij voor de hand liggende vragen zich 
aandienen. We hebben het over dierenwelzijn, maar ook over de familie van Paul en eventuele 
opvolgers. Én deze boer in Sevenum gaat wel degelijk op vakantie, samen met zijn zorgzame 
wederhelft. Bedankt voor je eerlijke verhaal en gastvrijheid, Paul! 
Aug 2017 
 
Ongerwaeg bij Zaerumse Piet op de Ruiver (Piet Peeters) 
 
De tekst in koeienletters op de carport laat geen enkel twijfel bestaan: hier woont Zèrumse Piet! 
En dat is in Belfeld toch best wel opvallend, maar iedereen in het dorp kent hem eigenlijk onder die 
naam en niet als Piet Peeters.  
Een echte 'aezel' in hart en nieren blijft hij toch, want hij was nét in het sevenms woordenboek aan 
het bladeren. Dat hij dan toch in Belfeld is gaan wonen, heeft weer een heel andere verklaring.  
Klap op de vuurpijl is Piet's ezeltjesmuseum, misschien wel het kleinste museum van Limburg! 
 



 
 
In Kronenberg ontdekken we activititeit in het clubgebouw van KJEM, de plaatselijke jeugdclub. 
Vrijwilligsters Neeltje en Annemarie zijn bezig met de voorbereidingen op het jaarlijkse kamp. 
Binnen zien we een heuse 'wall of fame' met de vrijwilligers van het jaar én de nodige groepsfoto's. 
Neeltje en Annemarie zijn allebei doorgegroeid richting clubleiding, nadat ze zelf jarenlang als kind bij 
KJEM zaten.En zo is een jeugdclub niets minder dan cement in de Kronenbergse samenleving. Dat zit 
wel snor hier! 

 
 
Soms bouwen mensen huizen die echt totaal anders zijn. 
In dit geval hebben Ed en Ine Knops hier gebouwd op een manier, die zo dicht mogelijk bij de natuur 
staat hebben de twee hier een woonhuis én een atelier/werkplaats neergezet. 
Ed en Ine hebben een groot deel van hun leven al iets met aarde, klei en keramiek. Maar vooral 
hebben ze geluk gehad, dat ze hier mochten bouwen. Een oase! 
 



 
Ed Knops Ulfterhoek 

 
 



 
 
 


