Brabantse gastvrijheid op de boerderij

Van oudsher staat Brabant bekend om zijn gastvrijheid en gezelligheid. Deze sfeer sprak ook
veel mensen aan van buiten de provincie, die er dan ook graag op bezoek kwamen. Ook Wanroij
was een bekend dorp om te bezoeken. Daarom vestigde in 1853 hier al de eerste herberg. Op en
rondom de boerderij was het ook altijd een komen en gaan van familie, vrienden en bekenden.
Maar ook passanten konden vaak rekenen op een tijdelijk onderdak en wat eten. Gemoedelijkheid met een zachte “G” was kenmerkend voor de streek “Het land van Cuijk”. Familie, vrienden
en buurtbewoners kwamen gemakkelijk bij elkaar op bezoek. Dat de ouders introkken bij hun
kinderen als die de boerderij overnamen was gewoon. Men bleef over en weer voor elkaar
zorgen. De ouders konden hierdoor lang deelnemen aan het boerenbedrijf en zodra dat nodig
was namen de kinderen de verzorging van hun ouders op zich. Zo gebeurden het ook bij Mat en
Miriam. Regelmatig was en is het daar een komen en gaan van mensen, die wel iets te buurten
hebben of gewoon een gezellig “bakje” komen doen. In 1996 kregen zij bezoek van “Ome Joop
Tours”, ca. 180 kinderen en hun begeleiders fietsten een week lang door Nederland. Zij sliepen in
tenten die in de wei waren gezet en vermaakten zich op en rondom de boerderij. Het was
heerlijk om te zien en het maakte indruk: hoe stadse kinderen, soms alleen maar met het slootje
springen, zich hier vermaakten. Toen ontstond het idee om stallen later te verbouwen tot
slaapruimtes. Gastvrijheid zit bij Mat en Miriam in het bloed en dat merken hun gasten direct en
genieten hiervan. Opvallend hierin is ook dat zij hun boerderij er min of meer op hebben aangepast. Aan de voorzijde van de boerderij is een serre gecreëerd waarvan de voorzijde afgeschermd wordt met een zeil voorzien van veel ramen. Als het weer het maar even toelaat is de
serre open en kan iedereen direct plaatsnemen aan de daar opgestelde eetkamertafel. De koffie,
thee, koekjestrommel en vaak ook een zelfgebakken appeltaart staan dan al klaar. Als echte
Brabanders gaat bij hen het carnaval niet in stilte voorbij. Miriam, die al vanaf 1986 lid is van de
Wanroijse carnavalsvereniging ’t Paddenriek heeft 19 jaar de dansgarde getraind nu doet
dochter Anne dit nog steeds. In carnavalsseizoen 2005 – 2006 werden Mat en Miriam onderscheiden als Prins en Prinses carnaval en waren zij de baas over het “Paddenriek”. Samen zetten
zij zich nog altijd in voor de vereniging. Nog steeds nuttigen prinsen, prinsessen en de raad van
elf voordat de optocht begint op de boerderij een stevige maaltijd. Je kunt met recht zeggen zij
hebben talent voor het spontaan ontvangen van gasten. Het is dan ook bijna vanzelfsprekend
dat de veestallen plaats moesten gaan maken voor ruimtes om gasten te ontvangen.
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