5 jaar!

WAAR NATUUR EN HORECA ELKAAR VINDEN

meeneem exemplaar

5 jaar verder,
5 jaar wijzer en al
5 jaar megatrots!!
We hebben veel mooie
herinneringen mogen maken op
deze bijzondere plek. In deze
krant willen we even stilstaan
bij de afgelopen jaren, de jaren
daarvoor en de jaren die
komen gaan!

''

Dat we nu 5 jaar verder zijn
voelt bijna onwerkelijk.
De prachtige locatie verrast
nog steeds iedere dag,
elk seizoen heeft weer wat
bijzonders.

Win één jaar lang
GRATIS KOFFIE !
Bekijk de actie 

Mark de Bie en
Marieke van der Aa

Lees het verhaal van
Groot Speijck 

groot speijck

openingstijden

Volg je ons al?

Van Tienhovenlaan 4
5062 SK Oisterwijk

di t/m zo

www.grootspeijck.com

Keuken geopend tot uiterlijk 18.00 uur

10.00 tot uiterlijk 19.00 uur





MARK

ERVAAR DAT
STUKJE OPRECHTE
GASTVRIJHEID!

MARIEKE

een kijkje in de keuken

5 jaar geleden was de grote
opening, nu het eerste jubileum!
Tijd dus om even bij te kletsen..

bram, pien en rachelle

Groot Speijck vormt al meer dan honderd jaar het

na een wandeling, na hun wekelijkse

de juiste tools mee te geven, ze op te leiden en

kloppend horecahart van de Oisterwijkse Bossen en

sportrondje of ze komen de hond (of

te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling tot

Vennen. In oktober 2013 hoorden wij dat

de kinderen) uitlaten en een frisse neus

jong volwassenen. Zij zien het niet alleen als

Natuurmonumenten op zoek was naar uitbaters voor

halen.

"bijbaan", maar voelen zich onderdeel van het

het horecagedeelte van Groot Speijck. Dit was ónze kans

bedrijf. Samen met onze 50 "Speijckers", zorgen

om een droom uit te laten komen. Dat we nu bijna 5 jaar

We steken veel aandacht in het

wij ervoor, dat onze gasten zich welkom voelen,

verder zijn, voelt bijna onwerkelijk.

ontwikkelen en welzijn van ons team.

en dát stukje oprechte gastvrijheid mogen

Wij mogen werken met veel jonge,

ervaren. Dáár zijn wij supertrots op!!

De prachtige locatie verrast ons nog steeds iedere dag.

startende medewerkers in dit mooie vak.

Elk seizoen heeft weer iets bijzonders. Gasten komen hier

Wij vinden het dan ook superﬁjn om ze

De historie van Groot Speijck
1425

1901

1924

1950

2015

Spijk op de kaart!

100 jaar

grote natuurbeschermer

dansen voor dubbeltje

duurzaam en modern

Op een akte uit 1425 zien

Evert Michels begon als

Pieter van Tienhoven

Brabantste kofﬁetafels

Na de herbouw waarin

we al een plaats met de

uitbater van Café Groot

schonk 28 hectare aan

én dansavonden waren

oud en nieuw perfect

naam Spijk! Er werden

Speijck, met speeltuin!

natuurmonumenten in

landelijk bekend.

samen komt, zijn Mark en

meerdere plaatsen

Een familiebedrijf was

Oisterwijk! Herken je

Een stempel per dans

Marieke van start gegaan!

aangeduid, klein en je

geboren! Met in 1928 een

zijn naam op het

en daarna een

Klaar voor nieuwe

raadt het al... ook groot!

mooi nieuw stenen pand.

straatnaambordje?

champagnepils drinken!

herinneringen!

terras

top 100

Een mooi debuut in de Terras Top
100 voor Groot Speijck in 2019. Ons
ernome terras met vrolijke uitstraling
ging niet onopgemerkt voorbij!

brabantse

In 2019 behoorden wij ook tot de top

top 10
award

Brabant. "Team GS ontvangt iedereen

gastvrijheid

10 van meest gastvrije locaties van
met open armen." aldus de Jury!

We spraken met
Saskia van Oppen, een
veel geziene gast,
over haar ervaringen
bij Groot Speijck.

af met een kop kofﬁe of gezonde smoothie bij de haard. Dan zit ik dus in
mijn smerige bootcampklofﬁe op de bank. In het weekend kom ik graag

Weet je nog de eerste keer dat

met mijn man en kinderen, zodat de jongens zich lekker kunnen uitleven

je hier te gast was?

in het speelbos. En ja, ook zit ik hier nog wel eens met vriendinnen op

‘Jazeker, dat was meteen in april

het terras met een gin-tonic…Maar ik wandel ook vaak in het bos en dan

2015 op de allereerste dag dat

schiet ik alleen snel naar binnen om een kofﬁe-to-go te halen en wandel

Groot Speijck open was, nog vóór

dan verder. Ideaal!’

de ofﬁciële opening. Ik had de
verbouwing zien vorderen en was
zo nieuwsgierig dat ik meteen de

Dus in het weekend ben je vaak hier?

‘Ja, maar ook doordeweeks. Ik ben zelfstandig ondernemer en heb een prachtig kantoor in mijn eigen tuin, maar soms heb ik

eerste dag ging kijken. Daar is het

behoefte aan een andere omgeving en dan strijk ik met mijn laptop neer bij Groot Speijck, bij voorkeur aan de grote houten

niet bij gebleven….’

tafel in de hoek. Ik heb hier ook regelmatig zakelijke afspraken. Dan spreek ik met relaties bij Groot Speijck af om bijvoorbeeld
kennis te maken of te brainstormen. Er is goede kofﬁe, een heerlijke lunch en ik krijg steevast positieve reacties op de

Nee? Kom je vaak?

fantastische locatie. Bij vervolggesprekken komt de andere partij vaak met het voorstel om hier weer af te spreken.’

‘Ehhh…, ja. Er is me al eens gevraagd
of het niet handiger was dat ze een

Je klinkt inderdaad enthousiast. Is er nog iets dat je minder vindt aan Groot

maandelijkse factuur voor mij zouden

Speijck? ‘Ja, dat ze op maandag gesloten zijn :) .’

opstellen, haha.’
En wanneer kom je hier dan?

‘Nou, eerlijk gezegd vertegenwoordig

Wat wil je tot slot nog kwijt?
Wil je meer weten over Saskia en

ik diverse doelgroepen: elke zaterdag

haar werkzaamheden kijk dan op

sport ik met een grote bootcampclub

www.saskiavanoppen.nl

Ñ

in het bos. Wij sluiten de training altijd

tips

in de
omgeving

van mark en marieke
Bij RobÈrt
Het meesterlijke brood van Robèrt
van Beckhoven proeven?
Almystraat 14 Oisterwijk

eetcafÉ De tijd
Dé huiskamer van Oisterwijk
voor lunch, borrel en diner.
De Lind 53 Oisterwijk

‘In het boekje over de historie van Groot Speijck dat enkele jaren geleden is
uitgebracht, staat de ambitie van Mark en Marieke dat ze van Groot Speijck
een plek wilden maken waar iedereen zich thuis zou voelen. Of ze nu onder
de modder zitten omdat ze net uit het bos komen of hun zondagse pak aan
hebben. Nou dat is voor mij zéker gelukt. Ik voel mij hier echt thuis.’

volle yoghurt
altijd genieten

ervaring van
frans en
marijke
greidanus

Wij houden van onze streek en de
producten die ze te bieden heeft.
Zoals deze zachte zuivel rechtstreeks
van boer Rob. Volle yoghurt van de
Piet van Meintjeshoeve uit Heukelom.

"We mogen graag een stukje

Met huisgemaakte granola en

ﬁetsen of wandelen. Vroeger

seizoensfruit...healthy en heel lekker!

alleen in het weekend, maar
sinds onze pensionering ook

Carpaccio

op doordeweekse dagen. Dan

onze topper

drinken we onderweg graag
een kopje kofﬁe, of stoppen we

Desembrood met rundercarpaccio

voor een lunch. Groot Speijck

Samen met oude kaas, pijnboompittenmix,

is een van onze favoriete

mesclunsla en onze beroemde

plekken. Marijke kwam al bij

Oisterwijk Adventures
Avontuurlijke activiteiten beleef je bij
Streekpark Klein Oisterwijk.
Oirschotsebaan 6 Oisterwijk

Saranne
en chocolade.
lind 15 Oisterwijk

't IJsboerinneke
Ambachtelijk ijs rechtstreeks
van de boerderij.
Zandstraat 24 Moergestel

Ons meest verkochte broodje van

kind was, op zondagmiddag

de afgelopen 5 jaar...aanrader!

met haar ouders. De sfeer is
zeer gastvrij, de bediening
voortreffelijk en het is altijd
leuk een praatje met Marieke

Verwenplek vol patisserie

huisgemaakte truffelmayonaise.

Groot Speijck toen ze een

te maken. Voor kinderen is
het ook een paradijs, en als
onze kleinkinderen op bezoek
zijn nemen we ze altijd mee.
Heel bijzondere herinneringen
hebben we aan een groot feest
dat we in Groot Speijck
hebben gegeven."

win een jaar lang

gratis koffie!

Vul een actie kaartje in met je
mooiste ervaring bij Groot Speijck.
En maak kans op een jaar lang
gratis Kofﬁe! Kijk voor de
voorwaarden op het actie kaartje.

Bodyproject... VERTEL!
Ondertussen een begrip in Oisterwijk;
de blauwe BodyProject sport familie. Een
sportclub waar iedereen welkom is om een
workout op eigen niveau uit te voeren. Dit zowel outdoor als indoor. Outdoor
bieden we bootcamp op vele momenten in de week aan. Heerlijk trainen in
de prachtige Oisterwijkse bossen. In de winterperiode trainen we daarnaast
ook in het centrum. Ook indoor kan je bij ons aan de slag. Trainen op kracht
bij de Bulgarian Bag Training (BBT) of jezelf 30 min uitdagen tijdens de
Explosive training. Daarnaast bieden we ook op verschillende momenten
in de week Yoga aan; Yoga voor de rug maar ook een actieve Hot Yoga.
Al deze groepstrainingen beheer je zelf in de sportagenda van onze
BodyProject app en dit alles kan op 1 rittenkaart.

"We kunnen wel zeggen
dat de BodyProject
family aardig één is
geworden met alle
Speijckers"

Wist u dat….

Sporten als Speijcker
bij BodyProject
geeft mij…

Wat maakt BodyProject zo
uniek? Dit vroegen we aan
onze leden;

Pim 21 jaar

Diede

lid vanaf afgelopen november

Veel positiviteit. Het werkt erg moti-

• Groot Speijck al jaren shirt sponsor is van de herkenbare blauwe shirts

verend om met collega’s samen vol
voor de training te gaan.

• De vaste krachten van Groot Speijck allemaal actief sporten als team
bij BodyProject en zij al vele mooie resultaten hebben geboekt

Marieke 39 jaar

• De BodyProject leden bijna dagelijks na trainingen gezellig na kletsen

sport ruim 7 jaar bij BodyProject

bij Groot Speijck onder het genot van een gezonde smoothie, lekker bakje

Heel veel frisse energie, leuk ook om

kofﬁe of een heerlijke lunch

te zien, dat vele Speijckers zichzelf
doelen gaan stellen, en deze ook

• Er al meerdere evenementen zijn georganiseerd door BodyProject bij
Groot Speijck waar ook Natuurmonumenten een onderdeel van was

weten te behalen! Het geeft een
gezondere, creatievere, energieke
vibe op het werk!

Rachelle 27 jaar
sport 1,5 jr bij BodyProject

Veel energie op de werkvloer. Dit
geeft me super veel motivatie om
te gaan sporten. Dit komt mede
door het leuke en gezellige
Speijckers team.

Pien 24 jaar
sport ruim een jaar bij BodyProject
Geeft mij meer energie en

gezelligheid met het team.

www.bodyproject.nl | T 06-50645512 | E info@bodyproject.nl

bodyproject

23 jaar

sport 3 a 4x in de week nu 5 jaar

Buiten, op eigen niveau sporten en de keuze uit
veel verschillende trainingen, super ﬁjn!

Paul

38 jaar

sport 2x in de week nu 2,5 jaar

Het is heerlijk om in de ochtend door de dauw door
te bossen te crossen. Het is voor iedereen toegankelijk
met vakkundige begeleiding. Op het moment dat je
er even doorheen zit wordt je al snel door een ander
gestimuleerd om nog even een tandje bij te zetten!

Hans

58 jaar

sport 3x in de week nu al 7 jaar

Met een leuke club mensen in onze mooie bossen
fanatiek werken aan je conditie en spieren onder
goede begeleiding.

Floortje

28 jaar

sport 2 a 3x in de week nu 1 jaar

De combinatie van verschillende vormen van
trainen met super gemotiveerde, behulpzame en
kundige trainers. De trainingen zijn
nooit hetzelfde en altijd gezellig!

OP DE
PLANNING

Natuurmonumenten
een beweging van mensen
Ruim 100 jaar geleden redde Natuurmonumenten de Oisterwijkse Bossen en
Vennen van de ondergang door het te kopen
en te beschermen. Het besef dat de natuur niet

Activiteiten Bezoekerscentrum Oisterwijkse
Bossen en Vennen

vanzelfsprekend is, leeft bij Natuurmonumenten
al lange tijd. Wij zijn een beweging van
mensen met liefde voor de natuur. Hier in
Oisterwijk zijn onze 68 vrijwilligers het hart van
het Bezoekerscentrum. Zonder hen zouden

VOLWASSEN ACTIVITEITEN

we dit werk niet kunnen doen. Kom eens

Zaterdag 4 april 2020

vertellen je over ons belangrijke werk. Wist

Dauwtrappen

Zaterdag 18 april 2020
Dauwtrappen

Zaterdag 18 en zondag 19 april 2020

langs, zij ontvangen je met open armen en
je dat de gemiddelde leeftijd van onze leden
63 jaar is? Sluit je daarom bij ons aan, dan
zorgen we samen ervoor dat deze Bossen en
Vennen bewaard blijven voor onze kinderen,
kleinkinderen en toekomstige generaties.

Maak samen
Natuurmo(nu)menten:
win een uitje met
de familie voor 20
personen

Ñ
Win een
excursie!

Al decennia lang beleven mensen met elkaar
bijzondere momenten op deze prachtige plek
in het bos. Samen met vrienden, de kinderen
of familie. Het zijn de dierbare momenten
die verankeren in je eigen geschiedenis,

herinneringen die je met je meedraagt. Om

later weer samen op te halen en met warmte

aan terug te denken. Om 5 jaar Groot Speijck
te vieren zetten we de traditie voort. Laat

je naam achter in ons Bezoekerscentrum
en maak kans op een excursie met de
boswachter met je familie of vrienden!

Lustrumweekend, gratis wandelingen
met de boswachter
Zondag 26 april 2020
Voorjaarswandeling

Steun Natuurmonumenten en word nu lid in het Bezoekerscentrum.
Je ontvangt direct € 10,- korting op je aankoop in de winkel.

Zondag 21 juni 2020

Midzomerwandeling, de langste dag
Zondag 27 september 2020
Bomen over bomen

Vrijdag 9 oktober2020

Paddenstoelen bewonderen
Zaterdag 24 oktober 2020
Nacht van de Nacht

Zaterdag 7 november 2020

winkel

Op zoek naar bosuilen in het Oisterwijkse bos
Vrijdag 20 november 2020

Op zoek naar bosuilen in het Oisterwijkse bos

Kijk voor op www.nm.nl/agenda voor
informatie, tijden en tickets van alle
activiteiten. Op de Kampina organiseren
we ook mooie tochten! Ga je mee?
Van vergaderen tot hutten bouwen
Bij Natuurmonumenten Groot Speijck ben je er echt even uit. Snuffel rond in onze veelzijdige winkel met verrassende
producten. Of vergader in de ruime van Tienhovenzaal of het knusse Boshuisje en laat je verrassen door alle kofﬁe/thee- en
lunchmogelijkheden die Groot Speijck te bieden heeft. Tussendoor buiten uitwaaien en genieten van de frisse lucht, de mooie
ﬁets- en wandelroutes en de verstillende natuurplaatjes van de spiegelende, fotogenieke vennen. Gezellig Brabants nagenieten op het ﬁjne bosterras. In het stukje bos achter het Bezoekerscentrum zijn kinderen trouwens al jaren de baas in de Oerrr
speelnatuur. Uitleg wat je er allemaal kunt doen is niet nodig, want het ontdekken van het bos gaat bij kinderen vanzelf! Water
oppompen uit de bosbeek, modder, boomstammen, kuilen en takken, ze weten er wel raad mee.

KNETTERLEUKE OERRR ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD
Lees je even mee? Vogelfeesten, paaseieren zoeken, de toffe takkenmiddag, wildplukkers, bushcraftweekenden,
vleermuizentochten, midzomernacht, schemertochten, paddenstoelen zoeken, de Wilde Buitendag, de spannende
nachtwachter in de avond, braakballen pluizen, vuur maken en broodjes bakken met de boswachter, vogelsnacks maken,
vogelhuisjes timmeren, winterwandelingen… Allemaal OERRR!

www.nm.nl/vergaderen-in-de-natuur

