
Een buitengewone locatie
Jouw bijeenkomst in de natuur
bij Bezoekerscentrum Oisterwijk

 

TIP: De Goorvenroute en Kolkvenroute
duren beide ongeveer een uur. Wandel er
langs de mooiste plekjes van de Oisterwijkse
Bossen en Vennen. Wij wensen je veel
inspiratie!

Bedankt voor je steun
Met jouw bijeenkomst steun je Natuurmonumenten. Zo lever je
een bijdrage aan de natuur in Nederland!
 

Over Natuurmonumenten
Wij zijn een vereniging van natuurliefhebbers die opkomen voor de
Nederlandse natuur. Dit kunnen we doen dankzij ruim 730.000
leden en 150.000 kinderen die lid zijn van OERRR, 4000
vrijwilligers en 700 medewerkers. Samen beschermen en
onderhouden we 355 natuurgebieden.
 

Contact en informatie
Bezoekerscentrum Oisterwijk
Van Tienhovenlaan 4, 5062 SK Oisterwijk
013 591 5000
bcoisterwijk@natuurmonumenten.nl
www.natuurmonumenten.nl/bcoisterwijk
 
Horeca Groot Speijck
013 591 5070
info@grootspeijck.com & www.grootspeijck.com
 
Openingstijden bezoekerscentrum:
April t/m oktober: dinsdag - zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
November t/m maart: dinsdag - zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
De horeca is dinsdag - zondag van 10:00 tot 19:00 uur geopend.



Welkom in Groot Speijck

De natuur van de Oisterwijkse Bossen en Vennen, het
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en de horeca Groot
Speijck vormen een ideale locatie voor een zakelijke vergadering,
inspirerende teambuilding, cursus of gezellig feest. Je kunt kiezen
uit 2 verschillende ruimtes. 
 

De combinatie van natuur, horeca en bezoekerscentrum zorgt
ervoor dat iedereen zich snel thuis voelt. De bossen en vennen
bieden volop rust en ruimte voor frisse ideeën, een wandeling mag
dan ook zeker niet ontbreken op de agenda!

Van Tienhovenzaal 
 

Vergaderen in de Van Tienhovenzaal  
Deze ruimte herinnert aan Pieter van Tienhoven, één van de
oprichters van Natuurmonumenten en een belangrijke spil in
het beschermen van de Oisterwijkse natuur. Je kunt hier vergaderen
met 15 personen. Grotere groepen zijn in overleg mogelijk. Wij
zetten de zaal vooraf klaar in de gewenste opstelling. 
 
Het volgende is standaard inbegrepen: 

Wifi 
Digitaal touchscreen (inclusief digitaal whiteboard) met
USB-poort en laptopaansluiting voor HDMI en VGA
Flipover 
Eigen toiletruimte 

 

Andere bijeenkomsten in de Van Tienhovenzaal 
Deze schitterende ruimte is ook voor niet-zakelijke bijeenkomsten
te huur. Vier je (verjaardags)feest eens in het bos of huur deze
bijzondere zaal voor een cursus of bijeenkomst van je vereniging.
Hapjes, drankjes of een complete lunch kun je desgewenst afnemen
van de horeca. En van een carré tot gezellige groepjes met statafels:
qua indeling is van alles mogelijk.

De catering in onze ruimtes wordt verzorgd door
de horeca Groot Speijck. Je kunt kiezen uit
heerlijke arrangementen waar je gebruik van
kunt maken in de ruimte, maar ook in het
sfeervolle restaurant of buiten op het bosterras.
 
 

Natuurmonumenten is een vereniging met mensen die de
Nederlandse natuur een warm hart toedragen. Wij bieden onze
leden daarom graag korting aan. Doe ook mee en bescherm onze
natuur. Je profiteert bovendien direct van de korting en andere
voordelen. Vraag meer informatie bij onze collega's in het
bezoekerscentrum of kijk online op nm.nl/doemee. 
 

Kosten Van Tienhovenzaal
Dagdeel 9:00-13:00 uur of 14:00-18:00 uur.
Leden Natuurmonumenten: € 105 / Niet-leden: € 125
Weekendtarief leden: € 52,50 / Niet-leden: € 62,50
 
Hele dag 9:00 – 18:00 uur.
Leden Natuurmonumenten: € 190 / Niet-leden: € 225
Weekendtarief leden: € 95 / Niet-leden: € 112,50
 
 

Boshuisje
Zoek je voor een kleine groep een unieke locatie in de natuur? Dan
is ons boshuisje de plek! Vroeger was dit gebouwtje een soort
‘Groot Speijckse’ VVV en werd er snoep verkocht. Vandaag de dag
is het huisje veranderd in een rustieke ruimte voor 2 tot 6 personen
(meer is in overleg eventueel mogelijk). Ideaal voor bijvoorbeeld
een kleinschalig overleg of in combinatie met een (kinder)feestje.
 

Kosten Boshuisje
Dagdeel 9:00-13:00 uur of 14:00 - 18:00 uur.
Leden: € 25 / Niet-leden: € 30
 
Hele dag 9:00 – 18:00 uur.
Leden: € 50 / Niet-leden: € 60  
  
 

Plan je bijeenkomst in de
Oisterwijkse Bossen en Vennen:
 
•  Midden in de natuur!
•  Perfect voor verschillende 
     bijeenkomsten
•  Unieke, inspirerende ruimtes
•  Schitterend bosterras
•  Gastvrije horeca
•  Gratis parkeergelegenheid
•  Centraal gelegen in Brabant
•  Ideaal startpunt voor een
     buitenprogramma
 
TIP: Boek een natuurexcursie! 
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