Het ontstaan van Boertel de LamperseHei
Om snel gasten te kunnen ontvangen kwam als eerste plan boven camperplaatsen te maken.
Daar werd snel vanaf gezien omdat dit niet allemaal aansloot bij de wijze waarop Mat en
Miriam hun gezelligheid en gastvrij wilden vertalen. Mat is altijd actief gebleven in de politiek
en binnen de ZLTO. Daardoor was hij goed op de hoogte over de mogelijkheden van het
buitengebied van de gemeente Sint Anthonis waar Wanroij onder valt. Zo werd al snel duidelijk dat er recreatie activiteiten mogelijk waren in gebieden waar intensieve veehouderij is.
Mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, waaronder de mogelijkheid van recreatie als
nevenactiviteit op de boerderij. Na kort wikken en wegen werd besloten om de oude en al 2
jaar leegstaande varkensstal te verbouwen tot een B&B waar gasten kunnen slapen en van
een boerenontbijt genieten. Het aanvragen van POP (Plattelands Ontwikkelings Programma)
subsidie was nog een hele toer, maar uiteindelijk toch nog succesvol afgerond. Veel tijd was er
nodig om de lokale ambtelijke molens een beetje aan het draaien te krijgen. Maar toen de
boel eenmaal draaide ontstond er een drukke, soms spannend, en gezellige tijd. Nog meer
mensen op het erf, heel veel koffie en regelmatig mee eters. De eigenlijke verbouwing verliep
zonder grote problemen. Op het laatst hielpen familie, buren en vrienden mee met het doen
van allerlei klussen, zoals schilderen, het naaien en plaatsen van de gordijnen, de bedden
monteren, het inrichten van de kamers, etc.. Uiteindelijk stond er een prachtig verbouwde
varkensschuur waarin 6 tweepersoonskamers, 1 gezinskamer voor 4 personen, 1 vergaderruimte voor ca. 14 personen en een ontvangst c.q. ontbijtruimte is gecreëerd. Alle kamers zijn
voorzien van toilet en douche. Alles is stijlvol en met de karakteristieken van een boerderij
ingericht. Achter het gebouw werd een grote poel gegraven, waarom heen gasten zich in alle
rust kunnen vermaken. Het plan was deze accommodatie in de markt te zetten met de naam
B&B de LamperseHei, maar daar stak de reclame adviseur, die werd aangetrokken voor het
voorbereiden van de website en gedrukte documentatie, een stokje voor. Hij oordeelde dat
deze toevoeging B&B niet paste en onderscheidend genoeg is voor deze opzet. In Nederland
zijn er al meer dan 24.000 Bed en Breakfast ruimtes. Variërend van een zolderkamertje in een
stad tot een kamer in een bijgebouw op het platteland. Een grote brei van aanbieders van
slaapruimtes met ontbijt. Datgene wat de LamperseHei voorstelt heeft véél meer weg van
een 3 sterren hotel, maar dan op de boerderij. De toevoeging “Boertel”, dat staat voor de luxe
van een hotel op de boerderij, is dan ook een originele en onderscheidende omschrijving. Op
19 april 2008 werd Boertel de LamperseHei geopend en konden de eerste gasten welkom
worden geheten. Tijdens de “Dag van het Platteland” op 31 mei 2008 werd de opening officieel verricht door provinciaal gedeputeerde Onno Hoes. Tijdens zijn toespraak memoreerde hij
de originele en vernieuwende aanpak van Boertel de LamperseHei als voorbeeld voor andere
boerenbedrijven.
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