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Gelegen midden in de bossen
Grote speeltuin
Midget golf
Familie fietsen
Trampolines
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Reserveren gewenst.
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Wij helpen u graag bij Villa !!
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De 31ste Leyetocht op zondag 17 augustus 2008  Valhelm voor veiligheid

De Leyetocht is in 2008 voor de eenendertigste keer. 
Ontmoetingscentrum Gastenbosch aan de 
Kastanjelaan is in Helvoirt het zenuwcentrum waar 
de start en de finish is voor de meeste deelnemers. In 
Haaren, Esch en Udenhout is ook vertrek mogelijk 
doch daar is geen finishlijn getrokken. 
Fietsliefhebbers die  de Leyetocht bezoeken met de 
auto krijgen het advies naar Helvoirt te gaan waar 
vrijwilligers een gratis parkeerplek aanwijzen in de 
directe omgeving van het vertrekpunt. Na afloop is 
er muziek, zang en een presentator. In Rijen is een 
extra startgelegenheid bij café Het Halve Maantje 
voor uitsluitend de 75, 100 en 150 km.  Deze 
deelnemers ontvangen in Helvoirt een 
controlestempel. De starters in Rijen, een plaats die 
nooit eerder op de route voorkwam,  eindigen ook in 
Rijen. 

Café Het Halve Maantje ligt aan de Dongenseweg in 
Rijen, de doorgaande weg van Rijen naar Dongen. Deze 
prachtige uitspanning is het vertrekpunt en finishplaats 
voor de routes over 75-100 en 150 km.  Bovendien is 
het de controleplaats voor de deelnemers aan de routes 
75-100-150 km  die in Helvoirt zijn gestart. Voor de 
fietsliefhebbers uit Rijen en omgeving is het een 
prachtige kans deel te nemen.

Deelname: 
Deelnamekosten: 25-39 km voor € 3,50;  50-75 km 
voor € 4,00; en 100-150 km voor € 5,00.  Kinderen tot 
en met 12 jaar kunnen voor € 0,50  per persoon met 
hun ouders deelnemen (25 – 39 – 50 – 75 km). 
Bezitters van een NTFU – toerfietskaart ontvangen  € 
1,00 korting. Kinderen tot en met 12 jaar ontvangen 
na afloop met de juiste stempels op een ingevulde 
deelnemerskaart een medaille of bidon gratis.

Inschrijven
Inschrijven met een voordeelbon van het Brabants 
Dagblad loont voor de Leyetocht op zondag 17 
augustus. De voordeelbon geldt niet op zaterdag 16 
augustus bij de ATB Leyetocht.   Een advertentie in de 
laatste week van juli in het Brabants Dagblad bevat 
een voordeelbon die men volledig moet  invullen. Het 
levert 50 % korting op voor maximaal twee ouders 
plus gratis deelname van maximaal drie kinderen. Het 
voordeel voor een gezin kan oplopen tot vijf euro of 
meer.  Zonder bon van het Brabants Dagblad krijgt 
men geen korting maar kan men wel voorinschrijven. 
In Gastenbosch is op zaterdagmiddag van 14.00 – 
16.00 uur voor de Leyetocht van zondag ook een 
mogelijkheid al in te schrijven. Daar geldt alleen 
korting met bon en zonder bon geen korting.

Valhelm is hoofdzaak is een moto van de Nederlandse 
Toer Fiets Unie waar de Leyetocht bij aangesloten is. 
Steeds meer fietsers zetten eerst een helm op voordat zij 
vertrekken voor een fietstocht naar mooie gebieden.  
Naar het werk of naar school is een valhelm een geschikt 
hulpmiddel. Het is een kwestie van gewenning om een 
valhelm op te zetten bij deelname aan het fietsverkeer. 
De Leyetocht vraagt bij de inschrijving aandacht voor de 
valhelm. Zij adviseert er een op te zetten. 

Sinds er meer aandacht is voor een valhelm bij het fietsen 
zijn er mooie helmen op de markt voor de kinderen, de 
mannen en de dames. Gestroomlijnde modellen die soms zo 
mooi zijn om er elke dag mee te gaan fietsen. Bij 
drukbezochte toertochten net als de Leyetocht zijn heel 
mooie exemplaren te bekijken  die de afgetrainde gezichten 
van de sportievelingen extra beschermen tegen een botsing 
met moeder aarde. Naast de helm zijn er nog meer zaken die 
een veilige fietstocht promoten. Dat zijn met zorg gekozen 
routes, op autoluwe wegen door het buitengebied met 
voldoende passeermogelijkheden. 
De Leyetocht besteed veel aandacht aan soortgelijke zaken 
en krijgt regelmatig het verzoek binnen om een 
routebeschrijving met als doel later de route met vrienden 
nogmaals te fietsen. De deelnemers zijn elk jaar erg 
gecharmeerd van de uitgestippelde routes. Hieraan geeft de 
Leyetocht graag gehoor en speelt er zelfs op in met een 
gedrukt exemplaar. Dit jaar zijn er routebeschrijvingen voor 

handen die heel handig zijn opgevouwen met de 
beschrijving van de route, een landkaart met daarop de route 
in kleur zodat men tijdens de Leyetocht het spoor niet bijster 
hoeft te geraken. Wil men later met vrienden de route 
opnieuw fietsen is de routekaart een handig hulpmiddel. 

Naast de routekaarten is er ook vraag naar echte wielershirts 
met het logo van de Leyetocht. Bij de finish zijn die tegen 
een prijs van € 45,00 te verkrijgen. Passen is daar uiteraard 
mogelijk. Kan je niet wachten tot de Leyetocht is maak het 
totale bedrag van € 47,50 (inclusief € 2,50 verzendkosten) 
over op de rekening van de Rabobank de Leijstroom naar 
rekeningnummer 12.11.15.909 t.n.v. de Leyetocht, Helvoirt 
met vermelding van wielertrui maat (juiste maat vermelden)  
Plus het adres waar de trui naar toe moet. Snel bezorgt een 
postbode een raceshirt. Informatie over de wielertrui is te 
verkrijgen bij info@leyetocht.nl 
Adresdrager: 
Het is van belang om de adresdrager mee te nemen naar het 
inschrijven voor de Leyetocht. Registratie is noodzakelijk 
voor het ontvangen van de jaarlijkse Leyekrant. Voor vragen 
bellen: 0411- 64 22 69. of info@leyetocht.nl . 
Colofon:
Oplage Leyekrant: 16.000 stuks. Huis aan huis verspreiding 
in de vertrekplaatsen Helvoirt, Haaren, Esch en Udenhout. 
Advertenties: Kees Jan Eijkemans (0411- 64 39 85); Ad 
Vugts (04118- 64 1245)  of  Wim Glas (0411- 64 19 13).
Organisatie:
Stichting de Leyetocht,
Helvoirt  is aangesloten 
bij de N.T.F.U.  
Secretariaat: Vogelkers 1, 
5268 HE Helvoirt, 
Telefoon: 0411-64 25 24, 
www.leyetocht.nl  
info@leyetocht.nl 
Voorzitter: Christ 
Pijnenburg; Secretaris: 
Jan Wouters; 
Penningmeester:
Kees Jan Eijkemans; 
Bestuursleden: 
Wim Glas; Toine Verbeek;
Ad Vugts.

    Het raceshirt van de Leyetocht. 

Jos Denissen met zijn zonen Niels en Stijn uit Haaren nemen geen 
risico en gaan met valhelm op pad in een shirt van de Leyetocht.

Toerclub de Kleppers uit Dongen was in 2007 heel goed 
te spreken over de organisatie en de route van de Leyetocht. 

Startplaatsen   Locatie    Afstanden  Tijden

Helvoirt  Ontmoetingscentrum Gastenbosch    25-39-50 km    8.30-13.00 uur
(5268 CA)  Kastanjelaan  17  (0411) 64 17 41 75 km   8.30-11.00 uur
       100-150 km    7.30-09.00 uur
 
Haaren      Café Den Bartel      25-39-50 km    8.30-13.00 uur
  Driehoeven  2  (0411) 62 12 92     75 km     8.30-11.00 uur

Esch  Café Het Essche Pumpke     25-39-50 km    8.30-13.00 uur
  Leunisdijk 28   (0411) 60 41 47 75 km      8.30-11.00 uur

Udenhout    Café de Schol       25-39-50 km    8.30-13.00 uur
  Stationsweg 13  (013) 511 18 85  75 km     8.30-11.00 uur

Rijen  Café Het Halve Maantje  100-150 km  7.30-09.00 uur
(5121 PD)  Dongenseweg  40 (0161)-22 37 61 75 km   8.30-11.00 uur

LIESAN VERSTIJNEN 
Torenakker 18  5268 BX  Helvoirt 
Tel. 0411- 643116 Mob. 06- 42274418  
stitchenco@home.nl

Café Zaal de ”Schuif” 

Voor al Uw: Feesten, Partijen 
Vergaderingen  

   tot  250 personen 
   Diners, Koffietafels 
   Warme en Koude Buffetten 

TTeevveennss iiiddeeaaaalll ggeelll eeggeenn vvoooorr ff iiieettss ,,, ttoouurr ooff
wwaannddeelllttoocchhtteenn ,,,
mmeett ggeezzeelll lll iiigg ccaafféé eenn tteerrrraass...

Voor Informatie: 
CCaafféé ZZaaaalll ddee SScchhuuiiiff
Fam. Verbruggen 
Dorpstraat30  5293AN Gemonde  
073-5512288  
info@deschuif.nl
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De Leyetocht langs leijen en stromen

Wat is het heerlijk: fietsen door het landschap over 
wegen en paden, langs beken en stroompjes. Deelnemers 
aan de Leyetocht zullen dat zeker ervaren. Naast een 
sportieve prestatie is genieten van een natuurlijke 
omgeving tijdens de fietstocht ook belangrijk. 
Waterschap De Dommel werkt aan schoon, voldoende en 
veilig water, maar ook aan ‘mooi’ water’.

De ‘Leyetocht’ ontleent zijn naam aan de Zandleij, die in 
de volksmond kortweg de Leye heet. Waterschap De 
Dommel is blij dat deze tocht naar één van onze mooie 
beken is vernoemd.  

Lei, Leye of Leij
In het westelijk deel van het waterschap , rondom Tilburg, 
komen veel beken voor waarvan de naam eindigt op leij: 
Poppelsche Leij, Rovertse Leij, Oude Leij, Nieuwe Leij, 
Diepe Leij, Raamse Loop of Leij, Broekleij en Zandleij.
Voor de schrijfwijze is hier consequent ‘leij’ gebruikt, maar 
op veel kaarten zie je ook de varianten ‘ley’ en ‘lei’. Ze 
worden willekeurig door elkaar gebruikt en eigenlijk is er 
geen verschil.
Leij houdt waarschijnlijk verband met het woord ‘lede’: ‘een 
gegraven waterloop’. De Zandleij   is gegraven om het natte 
noorden van Tilburg te ontwateren. Ook de andere leijen zijn 
zeker gedeeltelijk gegraven, omdat zij zandruggen in het 
landschap doorsnijden die van west naar oost lopen. De 
genoemde ‘leijen’ stromen allen van zuidwest naar 
noordoost, richting ’s-Hertogenbosch, dwars door het gebied 
van Waterschap De Dommel.

‘Met een Schone Leij beginnen’
Een van de projecten van Waterschap De Dommel draagt de 
naam ‘Met een Schone Leij beginnen’. Het waterschap 
verricht veel herstelwerkzaamheden aan beken. Het 
merendeel van de  beken is in het kader van 
ruilverkavelingen rechtgetrokken. Bochten zijn uit de beken 
verwijderd omdat de waterafvoer stagneerde. Brabant is 
echter in de laatste halve eeuw verdroogd. Nieuwe inzichten 
tonen nu de functie van deze bochten: water langer in het 
gebied houden en langzamer laten afstromen. Maar óók: 
voorkomen dat alle water te snel naar het laagste punt 
stroomt en daar wateroverlast veroorzaakt.
Het project ‘Met een Schone Leij beginnen’ zorgt er voor dat 

verdwenen bochten in de Poppelsche, Rovertse, Nieuwe en 
Oude Leij worden teruggebracht. En dat water tijdelijk kan 
worden vastgehouden in overstromingsgebieden zoals de 
Vloeder-Zuid bij Goirle.
Het beekdal wordt natuurrijker ingericht. Zo kan het beekdal 
ook dienen als ecologische verbinding tussen diverse 
natuurgebieden, zoals Landgoed Gorpt en Rovert, Landgoed 
De Utrecht  tot aan de Kampina bij Oisterwijk.

   De Vloeder Zuid in Goirle

Zandleij en natte natuurparel De Brand
De Brand is in het plan van de Reconstructiecommissie De 
Meierij aangewezen als Natte Natuurparel. Natte natuur-
parels zijn de belangrijkste, meest waardevolle, natte 
natuurgebieden in Brabant. Sommige (zoals De Brand) zijn 
echter verdroogd of hebben last van de gevolgen van 
mestgebruik uit het verleden en een ongunstige water-
kwaliteit. Om de gewenste natuur te behouden - dan wel 
terug te laten keren - moet het gebied meer en voor een 
langere periode water vasthouden. De Zandleij wordt voor 
een groot deel gevoed met het gezuiverde water van de 
rioolwaterzuivering van Tilburg. Dat water bevat echter nog 
te veel voedingsstoffen voor De Brand en zorgt mede voor 
ongewenste algen- en plantengroei in de beek. De natuur in 
De Brand is zo bijzonder omdat het hoort bij voedselarm 
kwelwater; water waarmee dit natuurterrein eeuwenlang is 
gevoed. Waterschap De Dommel wil daarom het gezuiverde 
water van de rioolwaterzuivering Tilburg om De Brand heen 
leiden, zodat de natuur in de kern  kan herstellen. Voor de 
afvoer van het water wil het waterschap een nieuwe 
watergang aanleggen (de Endekeloop). Op langere termijn 
zal de Zandleij, in het midden van De Brand, gedempt 
worden.
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Droge voeten, voldoende, schoon, natuurlijk en mooi water

Waterschap De Dommel zorgt voor voldoende water in het gebied 
door te zorgen voor een optimaal waterpeil in beken en sloten. 
Voldoende water voor landbouw én natuur en net voldoende om
geen overlast in stedelijke gebied te veroorzaken. Via rioolstelsels komt 
het afvalwater bij een van de acht rioolwaterzuiveringen. Hier haalt 
het waterschap het vuil eruit en loost het water schoon op beken en rivieren.

Als gevolg van de klimaatsverandering krijgen we steeds 
vaker te maken met wateroverlast. Het waterschap neemt 
maatregelen om de overlast voor de burgers zoveel mogelijk 
te beperken. In het landschap en in de stad moet ruimte komen 
om het water te ‘parkeren’. In noodgevallen moeten beken en 
rivieren buiten hun oevers kunnen treden. Maar dan wel op plaatsen 
waar dat geen kwaad kan.

Man met de hamer slaat keihard toe Vlammende uitlaatpijpen vooraf aan fietsfeest

Een bestuurslid en een vrijwilligster bij de Leyetocht, 
twee harde werkers aan dit fietsevenement,  zijn veel te 
vroeg heen gegaan. Harrie van den Nieuwenhuizen ( 58)  
zat al bijna 25 jaar aan de bestuurstafel en laat een 
vrouw, drie kinderen met partners en twee kleinkinderen 
achter.  Nicolle de Kok – Kersten ( 37)  helpt al sinds 
mensenheugenis mee op de dag van de Leyetocht. Haar 
man Ronald de Kok , bekend als de kapper en ook 
vrijwilliger bij de Leyetocht, staat er nu alleen voor met 
twee jonge kinderen. 

Harrie van den Nieuwenhuizen is als gevolg van een 
hartstilstand op Hemelvaartsdag 1 mei 2008 gestorven. Een 
paar dagen voor de fatale nacht eind april 2008, fietste hij 
met vrienden ruim 400 km in het kader van een 
fietsweekeinde. Harrie van den Nieuwenhuizen heeft zich bij 
de Leyetocht “onsterfelijk” gemaakt door zijn verdiensten 
met opzienbarende organisatorische wapenfeiten. Hij 
organiseerde de motorbegeleiding bij de rit Helvoirt – Parijs 
– Helvoirt, over 1000 km in 
vier dagen,  in het kader van 
het tienjarig jubileum. 
Daarnaast wist hij een opval-
lende vier meter hoge fiets 
als promotionele trekker
 aan de Leyetocht  te 
koppelen. Door het wegvallen 
van Harrie van den Nieuwen-
huizen is er een flink gat 
geslagen in de taakverdeling 
van de Leyetochtorganisatie 
met gemiddeld vijfduizend 
deelnemers.

 Nicolle de Kok – Kersten staat  
 al tientallen jaren op de lijst  
 van medewerkers bij de  
 Leyetocht. Deze moeder van  
 twee kinderen is op 13   
 februari 2008 toch nog   
 plotseling gestorven aan een  
 hartstilstand. Het was bekend  
 dat Nicolle de Kok niet heel  
 oud zou worden doordat zij  
 een ziekte had die haar   
 longblaasjes liet dichtslibben  
 met gevolg dat het hart extra  
 moest pompen om het bloed  
 door de longen te voeren. Die 
belasting aan het hart is niet vol te houden vertelden 
specialisten haar vrij snel na het bekend worden van haar 
ziekte. De in Oisterwijk geboren moeder hielp ook tijdens de 
periode dat het minder ging met haar.  De Leyetocht is met 
de dood van Nicolle de Kok een vrolijke vrijwilligster 
kwijtgeraakt. Het echtpaar De Kok ontving in 2007 de 
versierselen verbonden aan de titel: Vrijwilligers van het 
jaar.

Reeds twee keer is er over de route van de Leyetocht een 
motortoertocht gehouden. Met blinkende pronkstukken, 
ronkende motoren en knetterende knalpijpen is men 
door de routepijlen van de Leyetocht naar onbekende 
plaatsen gebracht in gebieden die heel veel natuurschoon 
herbergen. In 2008 staat de rit weer op de agenda met 
een vervroegd aanvangstijd. Dit keer is het vertrek zodra 
de kerkklokken op zaterdag 16 augustus 16.00 uur 
aanwijzen. De deelname is gratis.

De groep motoren zet zich dan in beweging voor een rondje 
Helvoirt totdat bij het Gastenbosch het echte vertreksein 
klinkt. De lengte van de route komt gauw uit op 75 km met 
onderweg een stop bij een controlepost van de Leyetocht.  
Na een korte pauze starten de motoren daar opnieuw voor 
het tweede deel van de tocht. Bij terugkomst staan de 
medewerkers van Gastenbosch gereed om eventuele dorstige 
kelen te voorzien van een frisse drank.. Het verzamelen voor 
de rit kan vanaf 15.30 uur in de Kastanjelaan te Helvoirt. 
Informatie en aanmelden vooraf,  voor de organisatie om een 
idee te hebben hoeveel motorliefhebbers de motoren gaan 
starten,  is mogelijk bij Martin de Jong, telefoon: 06- 55 37 4226 
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Harrie van den Nieuwenhuizen 
“groet ons” met: Houdoe  

Nicolle de Kok, een altijd 
vrolijke vrijwilligster is niet meer

Een Harley is een streling voor het oog en de trots van de bezitter

Allerlei soorten motoren nemen deel aan de motortoertocht



BEN VAN IERSEL
TWEEWIELERS

Kerkstraat 37
Berkel-Enschot

tel. 013 - 5331354

* Voor een goed aankoopadvies
* Garantie en service
* Ook veel keuze in 2e hands fietsen
 met 3 maanden garantie
 (gratis postcode graveren)
* Regenkleding, onderdelen, fietstassen,
 fietscomputers (gratis montage)
* Vakkundig repareren, schade-afhandeling
 (gratis leenfiets)
* Fiets en bromfietsverzekeringen
 voor een scherpe premie!

- Verkoop 
- Installatie 
- Reparatie
- Service

Lindelaan 50
5268 CD Helvoirt 
tel: 0411-642353 fax:0411-642236 
e-mail: info.vanhattum@home.nl

HELVOIRT
0411 - 64 2513

Tevens een enorme keus in 
Race-, ATB- en Spinningkleding!

René van Linden
Tweewielerspecialist

Dorpsstraat 20
5061 HK Oisterwijk

Telefoon: 013 - 528 23 32
www.renevanlinden.nl

René van Linden
René van Linden in Oisterwijk biedt u
alle grote fietsmerken onder één dak!

1000 m2 fietsplezier!
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E-mail: theovanderheijden@mail.com

www.hetveerhuisdenbosch.nl

www.groene-woud.nl

Achterstraat 45
5268 EA Helvoirt 0411-64 5002



Vooruitstrevend melkveebedrijf Simons houdt open dag
“Welkom bij melkveebedrijf  Simons” staat te lezen op 
een kleurrijk bord bij de ingang van de boerderij van 
Coen Simons (45) en zijn vrouw Jolanda Simons – 
Schoenmakers (42). Het bedrijf houdt open dag tijdens 
de Leyetocht op zondag 17 augustus van 10.00 tot 16.00 
uur en is gelegen aan een indrukwekkende 
schilderachtige beukenlaan van Sparrendaal in Vught  
op de grens met Helvoirt. Een prachtig verzorgde locatie 
met als trekpleister een melkrobot die dag en nacht de 
koeien melkt, de spenen verzorgt en de koeien 
overheerlijke brok met extra voedingswaarde 
voorschotelt.  De robot geeft de ondernemer meer 
flexibiliteit zoals het gezellig warm eten met zijn vrouw 
en de drie kinderen Anne (16),  Corné (14) en Rik (12).  
Het exact op uur en tijd beginnen met melken is voor de 
goedlachse Coen Simons sinds 2007 verleden tijd. Naast 
de verwennerij van de dieren krijgen ook mensen met 
een verslavingsprobleem aandacht en zijn er excursies op 
afspraak mogelijk bij het moderne bedrijf.  Koffie en 
thee staat klaar en voor de kinderen is er volop aandacht. 

De melkrobot, aangeschaft omdat de halfautomatische 
melkinstallatie aan vervanging toe was, is de blikvanger 
tijdens de open dag op initiatief van ZLTO “de Leije” welke 
er aan meewerkt en haar werkterrein heeft op het 
grondgebeid van de gemeentes Haaren en Vught. Dit jaar 
komen de deelnemers aan de Leyetocht van de gezinstochten 
39 en 25 km op bezoek. Op het moment dat de koe zich 
aandient bij de melkrobot, herkent een computer het dier met 
al zijn bijzonderheden en gaat de robot de spenen 
schoonborstelen. Laserstralen tasten de plaats van de spenen 
af voor het op de juiste plaats aanbrengen van de melkbekers 
om met behulp van vacuüm zuigen een sluitende verbinding 
te maken. Het melken kan beginnen. Gelijktijdig worden de 
borstels, die de spenen borstelen, gedesinfecteerd.  Tijdens 
het melken zie je de melk door de doorzichtige slangen van 
de robot lopen waar ze met een ingenieus meetsysteem de 
kwaliteit , de temperatuur en de kleur vastleggen in de 
computer. De koe is bekend bij de melkrobot en de robot 
weet hoeveel brok de koe van het voer met een 
samenstelling 1 en met een samenstelling 2 krijgt tijdens het 
melken. Coen Simons: ” Met de aanschaf van de melkrobot 
hebben we de bedrijfsvoering moeten aanpassen. De koeien 
komen immers niet allemaal tegelijk naar het melken en ook 
niet allemaal tegelijk om te eten. Dat vergt aanpassingen 
voor ons maar ook voor de koe. Dat moet je handig sturen. 
We leren de koe, mocht deze de brok niet allemaal op 
hebben,  na het melken bij een andere voederautomaat 
verder te gaan met eten. Alleen na het melken en niet voor 
het melken. Komt een koe te vroeg bij de melkrobot dan 
stuurt de robot de koe door. Je moet ook zorgen dat er niet te 
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een bezoek afleggen. Dat was voorheen onmogelijk. ”
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hebben ingegeven leert de ervaring dat de koeien zich er wel 

bij vinden. De 70 Red Holstein koeien worden gemiddeld drie 
tot vier keer per dag gemolken tegen voorheen maar twee keer 
en geven gemiddeld 15 procent meer melk. Naast de koeien 
zijn er nog 70 kalveren te bewonderen op het schoon en 
opgeruimd bedrijf met veel aandacht voor de dieren. 
Coen Simons hoort samen met zijn vrouw bij de 
vooruitstrevende melkveehouders die meewerken aan het 
product merkmelk met meer onverzadigde vetten,  bekend 
van de TV reclame van Campina. . Het bedrijf heeft de 
afspraak met de Campina dat alle koeien in de zomer acht 
uur buiten in de wei lopen. Het topje van het gras bevat de 
meeste voeding voor de onverzadigde vetten in de 
melkproducten. In de winter geef ik de koeien daarvoor 
speciaal voer ”, zo legt Simons uit. 

Agrotoer de Leije
Het melkveebedrijf van de familie Simons is op alle fronten 
actief zoals het aanbieden van excursies voor 
personeelsgroepen, verenigingsbesturen, scholen of 
vriendenclubs. Op afspraak zijn die te regelen voor groepen 
tot wel 20 personen voor een persoonlijke rondleiding op het 
innoverende bedrijf . Daarvoor heeft de ZLTO een fietsroute 
uitgestippeld die het hele jaar door is te fietsen. De route is 
te vinden op de website www.agrotoerdeleije.nl met alle 
bedrijven gelegen aan die fietsroute door het buitengebied 
van Haaren en Vught waar ook excursies zijn.   Jolanda 
Simons: “Het is voor de mensen nog even wennen om met 
ons een afspraak te maken. In het begin kwam hier 
onaangekondigd een groep aan fietsen als onderdeel van een 
familiedag. We stonden net een feesttent op te zetten voor de 
verjaardag van onze kinderen. Dat was voor beide partijen 
even lastig natuurlijk. De groepen die wel op afspraak een 
bezoek brachten gingen laaiend enthousiast naar huis. We 
wisten niet dat er zoveel te zien en te horen is op een 
boerderij, hoor je ze dan zeggen.” 

Het melkveebedrijf met om zich heen zover als je kunt 
kijken gras , bomen en struiken is ook al 5 jaar een 
zorgboerderij in samenwerking met de Novadic Kentron 
verslavingszorg. Coen Simons:”De cliënten komen hier 
samen met begeleiders naar toe voor een goede 
dagbesteding. Zij verrichtten allerlei voorkomende 
werkzaamheden van het repareren van de omheining tot het 
verzorgen van de dieren. Er zijn cliënten die zich heel goed 
op hun gemak voelen tussen de koeien, het is blijkbaar heel 
rustgevend.”  Daarvoor heeft de familie Simons een fraaie 
kantine met toiletgroep op het bedrijf staan. Een bedrijf 
omzoomd met bomen , in de verte monumentale gebouwen 
en de eeuwen oude weg van Tilburg naar Den Bosch. 
Melkveebedrijf Simons is een aanrader te bezoeken tijdens 
of na de Leyetocht. 
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ATB-tocht op zaterdag 16 augustus over 35 of 45 km

Mountainbikebezitters krijgen een schitterende tocht 
voorgeschoteld op zaterdag 16 augustus, nadat er vorig 
jaar meer dan 500 deelnemers bij de eerste veldtoertocht 
inschreven. Deelname is mogelijk aan afstanden over 35 
of 45 km voor € 4,00 per persoon. Kinderen tot en met 12 
jaar voor € 0,50. Vertrek is vanuit Gastenbosch tussen 
9.00 en 10.30 uur. Er is geen korting mogelijk met een 
voordeelbon.

De routes zijn volledig met pijlen uitgezet inclusief  posten 
voor eten en drinken. Bezitters van een NTFU toerfietskaart 
ontvangen € 1,00 korting. Een professionele speaker, Jan 

Peeters uit Eindhoven, gaat de deelnemers vooraf vragen 
naar hun verwachtingen zodra ze het gelikte startpodium 
betreden dat beschikbaar is gesteld door Moonen 
Attractieverhuur uit Waalwijk. Na afloop krijgen ze de 
vragen voorgelegd over de ervaringen en indrukken die de 
tocht op de deelnemers maakt. Volgens kenners is de tocht 
vele malen mooier en afwisselender dan de eerste uitgave. 
De ATB- route staat in GPS op de website van de Leyetocht 
onder routes zie www.leyetocht.nl . Er zijn voldoende 
afspuitmogelijkheden en douches voor handen. De 
slotkilometers bevat een geheim dat komt uit het brein van 
ondernemer Jan Peijnenburg, Helvoirt.

6

Afstanden ATB-Leyetocht 2008  
- Vertrek, Gastenbosch , Helvoirt  00,0 km  Punt A 
- IJzeren Man / Boslaan    15,4 km  Punt D 
- Post  De Vughtse Heide   16,1 km  Punt N  
- Col de Gubbels    30,3 km  Punt F 
- Duinoord      31,2 km  Punt G 
- Guldenberg splitsing 35 / 45 km    34,0 km  Punt H 
- Einde 35 km,  Gastenbosch, Helvoirt  36,0 km   Punt A 
- Einde 45 km , Gastenbosch, Helvoirt 45,0 km  Punt A 

De chiquita’s  worden 
gesponsord door: 

                          

                         

 Helvoirt

Van de LooVan de Loo



Een camping met kwaliteit.
Een verwennerij voor iedere kampeerder.

Mini camping “De Gijzel”
Piet en Anja Schuurmans

De Gijzel 42 5268 CN Helvoirt
Tel: 0411-643914

Web-site: www.gijzel.nl
E-mail: info@gijzel.nl

Ma t/m Vrij : 8.15 - 19.00 uur
Wo : 8.15 - 17.30 uur
Za : 9.00 - 15.00 uur

Graag gedaan.

SUPER DE BOER GROENENDIJK
ACHTERSTRAAT 20
5268 EC HELVOIRT

0411-641792

714

Onderweg is er ruim voldoende gelegenheid voor een picknick aan de Leye

Veel variatie bij de familietochten langs lanen en Leyen 

Openingstijden:
Elke dag vanaf 10.00 uur
Dinsdag gesloten

E-mail: fampaashuis@planet.nl

Groot terras
Lekkere koffie met 
zelfgebakken appeltaart

Routeborden met de firmanaam ERKO textielreiniging geven de route aan.
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De kapel van de Wonderdadige Maagd Maria staat sinds 1999 
te pronken op het buurtschap Kraanven, gemeente Loon op Zand. 

Routekaart 50-75-100-150 km Leyetocht 2008                        Routekaart 50-75-100-150 km Leyetocht 2008                        Fietsen voor de Hartstichting 
De Leyetocht vraagt al jaren aandacht voor de Hartstich-
ting en doet elk jaar een donatie aan de Hartstichting. 
Daarmee gaat zij door in 2008 en krijgt hulp van de Junior 
Kamer uit ’s-Hertogenbosch die geld bijeen gaat fietsen 
voor de strijd tegen de hart- en vaatziekten. 
Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 procent van 
slachtoffers van een hartstilstand. Met de 6 minuten- 
campagne wil de Nederlandse Hartstichting, samen met de 
Nederlandse bevolking, de kans op overleving vergroten tot 
25 procent in 2012. De eerste 6 minuten bij een hartstilstand 
zijn cruciaal. De overlevingskans kan 
worden vergroot wanneer je het 
volgende doet: bel na herkenning van 
de hartstilstand direct 112 om de 
ambulance te alarmeren, start met 
reanimatie en dien binnen 6 minuten 
het hart met een AED (Automatische 
Externe Defibrillator) een of meerdere 
krachtige stroom stoten toe. Deze in de 
volksmond bekend staande zes 
minutenregel staat centraal tijdens de 
promotieactie van de Hartstichting die 
met een promowagen bij de Leyetocht 
aanwezig is. De Leyetocht schenkt in 
2008 opnieuw een bedrag aan deze 
belangrijke organisatie. Voorts gaat de 
juniorkamer uit ’s-Hertogenbosch de 
Leyetocht fietsen en daarmee gelden 
inzamelen voor de Hartstichting. 
Junior Kamer 
Junior Kamer, internationaal beter 
bekend als JCI, is een netwerk voor 
persoonlijke ontwikkeling voor 
mensen van 23 tot 40 jaar. JCI heeft 
geen politieke of religieuze 
achtergrond. In Nederland zijn 96 
Junior Kamers, met in totaal 2.200 
leden. JCI is wereldwijd te vinden in 
120 landen en heeft ca. 200.000 leden. De leden hebben 
belangstelling voor zakelijke netwerken, persoonlijke en 
internationale contacten. Daarnaast willen ze zich inzetten 
voor positieve veranderingen in de maatschappij. In het 
kader hiervan neemt Junior Kamer 's-Hertogenbosch deel 
aan de Leyetocht. Het sponsorgeld dat hiermee opgehaald 
wordt stelt Junior Kamer 's-Hertogenbosch ter beschikking 
aan de strijd tegen hart- en vaatziekten.

Op bezoek bij Peerke Donders
Petrus Norbertus Donders is geboren op 27 oktober 1809 in 
Tilburg en gestorven op 14 januari 1887 in Batavia 
(Suriname). Deze Nederlandse priester is op 23 mei 1982 
zalig verklaard, nadat paus Johannes Paulus II in 1979 reeds 
bevestigd dat in 1929 een kind op voorspraak van Peerke 
Donders was genezen van botkanker. 
Het geboortehuis van Peerke Donders is in 1930 op de 
vroegere fundamenten opgebouwd.  Naast deze woning is een 
kapel gebouwd. In 2009 viert Tilburg de tweehonderdste 
geboortedag van Peerke Donders. Er zijn serieuze plannen 
voor de bouw van een museum voor Peerke Donders. De 
Leyetocht komt er met de routes van 50 en 75 km al in 2008 
op bezoek bij het vroegere woonhuis en de kapel met in de 
directe omgeving een eet- en feestcafé dat de naam draagt van 
Peerke Donders waar een controlepost is gesitueerd. 

Wonderdadige Maagd Maria
Fietsers genieten doorgaans van de natuur, van monumen-
tale gebouwen, van dieren in de wei, van kapellen langs de 
weg. Kapellen die vaak uit dankbaarheid door een indruk-
wekkende gebeurtenis of ter nagedachtenis aan dierbaren 
met veel liefde tot stand kwamen. De vier langste routes 
van de Leyetocht voert de deelnemers door het buurt-
schap Kraanven dat valt onder de gemeente Loon op 
Zand. Een pronkstuk van een kapel staat er pas vanaf 
1999.  De fietser die van de fiets springt en de kapel 
betreedt kan de geschiedenis lezen van deze kapel, van de 

Wonderdadige Maagd 
Maria, die er al stond in 
1413. Een paar passages 
uit de historie van de kapel 
staan hier opgetekend in 
deze Leyekrant. De volle-
dige lijst met historische 
gegevens bevind zich in de 
kapel. “In de onmiddellijke 
omgeving van het Crean-
ven stond voor 1413 een 
kapel ter ere van “Sancia 
Maria Virgini”.  In 1625 
onder het pastoraat van 
Gerardus Otten (van 1608 
– 1627) wordt vermeld, dat 
tijdens de toen heersende 
pestepidemie op 1 dag 11 
personen op het Craenven 
zijn gestorven en neerge-
legd zijn bij de kapel, 
alvorens zij werden begra-
ven. Centraal in het interi-
eur staat het witmarmeren 
beeld van de Wonderda-
dige Maagd Maria, een 
kopie van het Parijse 
beeld, dat gemaakt is na 

een verschijning aan Heilige Catharina Laboure in 1830.
Op het grondstuk waar de nieuwe kapel is gebouwd, staat nog 
steeds de oude boerderij maar zijn de tiendschuur ( belasting-
afdracht in natura) en het bakhuis verdwenen. De initiatiefne-
mers voor deze kapel zijn Marije Bringmann en Jan Piet 
Verkuijl, die als echtpaar vanaf 1997 de boerderij bewonen. 
Op 27 februari 1999 werd deze kapel ingewijd door Pastoor 
Renee Aarden van de parochie Sint Jans Onthoofding en 
officieel geopend door de 10 jarige Amber Botermans van het 
Kraanven, de Duiksehoef en de Blauwloop.”
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De 32ste Leyetocht is op 
zondag 16 augustus 2009,

het is de derde zondag van augustus. 

WAALWIJK
TEL.: +31-(0)416 567474
WWW.ATTRACTIE.COM

VOORDEELBON
Tegen inlevering van deze bon 
alleen op zondag 17 augustus 2008
1 koffie of thee voor slechts  € 1,00
Wij wensen alle deelnemers 
een zonnige Leyetocht toe.
Medewerkers Gastenbosch 
Helvoirt 

Talrijke landgoeden en natuurgebieden komen voor de wielen van de fietsliefhebbers
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‘t Boerderijtje Partyhoeve
Oisterwijksedreef 12
5076 NA Haaren
Tel. 0411 - 62 1665
www.hetboerderijtje.nl

Nieuwkuijkseweg 10a

5268 LG  Helvoirt

T 0411 642 075

F 0411 644 718

info@gubbelsmachines.nl

www.gubbelsmachines.nl

VERKOOP&VERHUUR
GRONDVERZET

GOED VOOR AL UW SCHILDERKLUSSEN

m drijvers

Kantstraat 57
5076 NP
Haaren
06-52618364

Juli-Augustus
Terras geopend met kleine kaart
Van 12.00-19.00 uur

• Gelegenheid tussen diverse 
    fiets- en wandelroutes
• Met speelweide
• Ruime parkeergelegenheid

www.hetboerderijtje.nl



Outdoor Helvoirt en Leyetocht slaan handen in één
Outdoor Helvoirt is terug. In het weekeinde van 30 en 31 augustus staat deze op de agenda met als hoogtepunt een 
crosscountry over een nieuw parcours met fraaie hindernissen gelegen nabij de Nieuwkuijkseweg en de  Hoenderstraat in 
Helvoirt.  Het parcours van de ATB Leyetocht volgt een stukje van de crosscountry. Hoe gebruiken de mountainbikers hun 
springkracht om de hindernissen bestemd voor paard met ruiter te nemen. Een PR-bord van Outdoor Helvoirt (foto 5) met 
een mountainbiker die zich afvraagt hoe de hindernis te nemen zorgt wellicht voor een “fietsweigering”. 
Muziek en presentatie 
De presentatie in 2007 verzorgden Martin Stone (foto 3) en DJ Reno uit Waalwijk. Met 25 jaar zangervaring liet de zanger de mensen 
op het terras genieten.  Tussendoor bracht hij iedereen op de hoogte over geleverde prestaties en voorvallen met nieuwswaarde. “Knap 
wat er in Helvoirt mogelijk is”, zo omschreef hij zijn eerste Leyetocht. DJ Reno genoot van de mensen op het terras en draaide talrijke 
verzoekplaatjes. Voor hem was de Leyetocht nieuw en maakte voor de eigen website talrijke foto’s die te zien op www.martinstone.nl  
Marieke Krüger (foto 4), de uitbaatster van cafetaria Henkie’s Hap te Helvoirt en een van de zangeressen die The Golden Girls 
vormen verzorgde een gastoptreden. Het team met Martin Stone, DJ Reno en mogelijk Marieke verzorgen weer de muziek, de 
presentatie en een gastoptreden op zondag 17 augustus op het finish terras. 
Ervaring
Jos Groenendaal (73) uit Vught (foto 6) bleek vorig jaar in zijn sas met zijn ervaring bij de ATB-tocht in Helvoirt. Henk Hermes (60) 
uit Liempde (foto 7) behaalde als jonge renner zijn eerste prijs in de wielerronde van Helvoirt. De ATB tocht fietste hij op ervaring.

Drie keer Leyetocht in een weekeinde 
Jo van Hemmen (56) uit Den Dungen (rechts op foto 1 )spande 
in 2007 de kroon bij de jubileum Leyetocht. Op zaterdag 
volbracht hij de 45 km van de ATB tocht. Op zondag sprong 
hij al vroeg met vrienden op de fiets voor de rit Den Dungen 
naar Helvoirt en fietste de 75 km. Na de tocht weer huiswaarts 
op de fiets. Hij had een afspraak met zijn vrouw  Joke om 
samen de Leyetocht te fietsen. Dus snel met de auto naar 
Helvoirt, om samen de 25 km te fietsen en onderweg een 
terrasje te pikken.

Langste Leyetocht als trainingsrit 
Eindhoven – Groningen op initiatief van Atos Origin voor het 
KWF fonds over bijna 400 km in twee dagen stond in 
september 2007 op de kalender. De deelnemers moesten 
“vormbehoud”  tonen door deelname aan de Leyetocht over 
150 km. Medeorganisator Gerrit Rorije uit Eindhoven 
begeleidde de groep en maakte deze schitterende foto (foto 8)

Bloemenhulde voor deelneemster
Rose – Anne Vermeer (22) uit Berkel-Enschot nam niet eerder 
deel aan de Leyetocht maar ging vaak kijken naar haar vader 
bij onder andere de tocht over 359 km.  Toen gaf zij haar vader 
bloemen. “Nu ik mijn eerste 100 km bij de Leyetocht fiets wil 
ik ook bloemen”,  hield zij haar familie voor. Niets 
vermoedend ontving zij na afloop in 2007 een bloemenhulde 
in de vorm van een fietsband versierd met zonnebloemen. 
(foto 2) 

Belangrijke data:
De Essche Fietsdag  is dit jaar op zondag 29 juni 2008 met 
vertrek in Esch en Liempde met afstanden 40-70-100 km. Het 
motto is: Fietsen voor doe een wens. Voor meer info zie 
www.eschweb.nl/esschefietsdag 

Toerclub Presto uit Drunen houdt in 2008 haar 24e 
fietsvierdaagse met afstanden van 35-55-75 km. PRESTO 
pijlen geven de route aan. Dit jaar is het fietsen op 8 t/m 11 
juli. Meer info is te vinden op: 
www.drunensefietsvierdaagse.nl  . 

Toerclub Wilhelmina uit Eindhoven houdt dit jaar een 
fietsvierdaagse op 8 t/m 11 juli 2008 met vertrek bij sportcafé 
De Genderbeemd  te Eindhoven nu de Veldhovense 
fietsvierdaagse is gestopt. Elke dag zijn de afstanden 30-45-60 
km.  Meer info op www.tcwilhelmina.nl 

Toerclub Woensel uit Eindhoven zet al jaren een 
fietsdriedaagse op touw en met succes. Dit jaar op 5 t/m 8 
augustus 2008 met de afstanden 35-45-70 km. Meer informatie 
op: www.tcwoensel.dse.nl 

Schaatstrainingsclub Willy van de Berk, Haarsteeg houdt 
op zondag 31 augustus 2008 voor de 37e keer de Toertocht 
Haarsteeg met vertrek in Haarsteeg. De afstanden zijn 
35-50-75-115 km. Meer info op www.willyvdberk.nl  
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Industrieweg 1
5268 BC Helvoirt
tel. 0411 - 642173

Van Schijndel Transport B.V.

Lindelaan 5a
5268 CB Helvoirt
tel. 0411 64 30 81
Mob. 06 53 52 24 51
www.autoservicecockvanderloo.nl

Bekend door kwaliteit en service

autoserviceautoservice
Cock van der LooCock van der Loo
autoservice
Cock van der Loo

‘t Boerderijtje Partyhoeve
Oisterwijksedreef 12
5076 NA Haaren
Tel. 0411 - 62 1665
www.hetboerderijtje.nl

Nieuwkuijkseweg 10a

5268 LG  Helvoirt

T 0411 642 075

F 0411 644 718

info@gubbelsmachines.nl

www.gubbelsmachines.nl

VERKOOP&VERHUUR
GRONDVERZET

GOED VOOR AL UW SCHILDERKLUSSEN

m drijvers

Kantstraat 57
5076 NP
Haaren
06-52618364

Juli-Augustus
Terras geopend met kleine kaart
Van 12.00-19.00 uur

• Gelegenheid tussen diverse 
    fiets- en wandelroutes
• Met speelweide
• Ruime parkeergelegenheid

www.hetboerderijtje.nl



De kapel van de Wonderdadige Maagd Maria staat sinds 1999 
te pronken op het buurtschap Kraanven, gemeente Loon op Zand. 

Routekaart 50-75-100-150 km Leyetocht 2008                        Routekaart 50-75-100-150 km Leyetocht 2008                        Fietsen voor de Hartstichting 
De Leyetocht vraagt al jaren aandacht voor de Hartstich-
ting en doet elk jaar een donatie aan de Hartstichting. 
Daarmee gaat zij door in 2008 en krijgt hulp van de Junior 
Kamer uit ’s-Hertogenbosch die geld bijeen gaat fietsen 
voor de strijd tegen de hart- en vaatziekten. 
Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 procent van 
slachtoffers van een hartstilstand. Met de 6 minuten- 
campagne wil de Nederlandse Hartstichting, samen met de 
Nederlandse bevolking, de kans op overleving vergroten tot 
25 procent in 2012. De eerste 6 minuten bij een hartstilstand 
zijn cruciaal. De overlevingskans kan 
worden vergroot wanneer je het 
volgende doet: bel na herkenning van 
de hartstilstand direct 112 om de 
ambulance te alarmeren, start met 
reanimatie en dien binnen 6 minuten 
het hart met een AED (Automatische 
Externe Defibrillator) een of meerdere 
krachtige stroom stoten toe. Deze in de 
volksmond bekend staande zes 
minutenregel staat centraal tijdens de 
promotieactie van de Hartstichting die 
met een promowagen bij de Leyetocht 
aanwezig is. De Leyetocht schenkt in 
2008 opnieuw een bedrag aan deze 
belangrijke organisatie. Voorts gaat de 
juniorkamer uit ’s-Hertogenbosch de 
Leyetocht fietsen en daarmee gelden 
inzamelen voor de Hartstichting. 
Junior Kamer 
Junior Kamer, internationaal beter 
bekend als JCI, is een netwerk voor 
persoonlijke ontwikkeling voor 
mensen van 23 tot 40 jaar. JCI heeft 
geen politieke of religieuze 
achtergrond. In Nederland zijn 96 
Junior Kamers, met in totaal 2.200 
leden. JCI is wereldwijd te vinden in 
120 landen en heeft ca. 200.000 leden. De leden hebben 
belangstelling voor zakelijke netwerken, persoonlijke en 
internationale contacten. Daarnaast willen ze zich inzetten 
voor positieve veranderingen in de maatschappij. In het 
kader hiervan neemt Junior Kamer 's-Hertogenbosch deel 
aan de Leyetocht. Het sponsorgeld dat hiermee opgehaald 
wordt stelt Junior Kamer 's-Hertogenbosch ter beschikking 
aan de strijd tegen hart- en vaatziekten.

Op bezoek bij Peerke Donders
Petrus Norbertus Donders is geboren op 27 oktober 1809 in 
Tilburg en gestorven op 14 januari 1887 in Batavia 
(Suriname). Deze Nederlandse priester is op 23 mei 1982 
zalig verklaard, nadat paus Johannes Paulus II in 1979 reeds 
bevestigd dat in 1929 een kind op voorspraak van Peerke 
Donders was genezen van botkanker. 
Het geboortehuis van Peerke Donders is in 1930 op de 
vroegere fundamenten opgebouwd.  Naast deze woning is een 
kapel gebouwd. In 2009 viert Tilburg de tweehonderdste 
geboortedag van Peerke Donders. Er zijn serieuze plannen 
voor de bouw van een museum voor Peerke Donders. De 
Leyetocht komt er met de routes van 50 en 75 km al in 2008 
op bezoek bij het vroegere woonhuis en de kapel met in de 
directe omgeving een eet- en feestcafé dat de naam draagt van 
Peerke Donders waar een controlepost is gesitueerd. 

Wonderdadige Maagd Maria
Fietsers genieten doorgaans van de natuur, van monumen-
tale gebouwen, van dieren in de wei, van kapellen langs de 
weg. Kapellen die vaak uit dankbaarheid door een indruk-
wekkende gebeurtenis of ter nagedachtenis aan dierbaren 
met veel liefde tot stand kwamen. De vier langste routes 
van de Leyetocht voert de deelnemers door het buurt-
schap Kraanven dat valt onder de gemeente Loon op 
Zand. Een pronkstuk van een kapel staat er pas vanaf 
1999.  De fietser die van de fiets springt en de kapel 
betreedt kan de geschiedenis lezen van deze kapel, van de 

Wonderdadige Maagd 
Maria, die er al stond in 
1413. Een paar passages 
uit de historie van de kapel 
staan hier opgetekend in 
deze Leyekrant. De volle-
dige lijst met historische 
gegevens bevind zich in de 
kapel. “In de onmiddellijke 
omgeving van het Crean-
ven stond voor 1413 een 
kapel ter ere van “Sancia 
Maria Virgini”.  In 1625 
onder het pastoraat van 
Gerardus Otten (van 1608 
– 1627) wordt vermeld, dat 
tijdens de toen heersende 
pestepidemie op 1 dag 11 
personen op het Craenven 
zijn gestorven en neerge-
legd zijn bij de kapel, 
alvorens zij werden begra-
ven. Centraal in het interi-
eur staat het witmarmeren 
beeld van de Wonderda-
dige Maagd Maria, een 
kopie van het Parijse 
beeld, dat gemaakt is na 

een verschijning aan Heilige Catharina Laboure in 1830.
Op het grondstuk waar de nieuwe kapel is gebouwd, staat nog 
steeds de oude boerderij maar zijn de tiendschuur ( belasting-
afdracht in natura) en het bakhuis verdwenen. De initiatiefne-
mers voor deze kapel zijn Marije Bringmann en Jan Piet 
Verkuijl, die als echtpaar vanaf 1997 de boerderij bewonen. 
Op 27 februari 1999 werd deze kapel ingewijd door Pastoor 
Renee Aarden van de parochie Sint Jans Onthoofding en 
officieel geopend door de 10 jarige Amber Botermans van het 
Kraanven, de Duiksehoef en de Blauwloop.”
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De 32ste Leyetocht is op 
zondag 16 augustus 2009,

het is de derde zondag van augustus. 

WAALWIJK
TEL.: +31-(0)416 567474
WWW.ATTRACTIE.COM

VOORDEELBON
Tegen inlevering van deze bon 
alleen op zondag 17 augustus 2008
1 koffie of thee voor slechts  € 1,00
Wij wensen alle deelnemers 
een zonnige Leyetocht toe.
Medewerkers Gastenbosch 
Helvoirt 

Talrijke landgoeden en natuurgebieden komen voor de wielen van de fietsliefhebbers



Een camping met kwaliteit.
Een verwennerij voor iedere kampeerder.

Mini camping “De Gijzel”
Piet en Anja Schuurmans

De Gijzel 42 5268 CN Helvoirt
Tel: 0411-643914

Web-site: www.gijzel.nl
E-mail: info@gijzel.nl

Ma t/m Vrij : 8.15 - 19.00 uur
Wo : 8.15 - 17.30 uur
Za : 9.00 - 15.00 uur

Graag gedaan.

SUPER DE BOER GROENENDIJK
ACHTERSTRAAT 20
5268 EC HELVOIRT

0411-641792

714

Onderweg is er ruim voldoende gelegenheid voor een picknick aan de Leye

Veel variatie bij de familietochten langs lanen en Leyen 

Openingstijden:
Elke dag vanaf 10.00 uur
Dinsdag gesloten

E-mail: fampaashuis@planet.nl

Groot terras
Lekkere koffie met 
zelfgebakken appeltaart

Routeborden met de firmanaam ERKO textielreiniging geven de route aan.
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Vooruitstrevend melkveebedrijf Simons houdt open dag
“Welkom bij melkveebedrijf  Simons” staat te lezen op 
een kleurrijk bord bij de ingang van de boerderij van 
Coen Simons (45) en zijn vrouw Jolanda Simons – 
Schoenmakers (42). Het bedrijf houdt open dag tijdens 
de Leyetocht op zondag 17 augustus van 10.00 tot 16.00 
uur en is gelegen aan een indrukwekkende 
schilderachtige beukenlaan van Sparrendaal in Vught  
op de grens met Helvoirt. Een prachtig verzorgde locatie 
met als trekpleister een melkrobot die dag en nacht de 
koeien melkt, de spenen verzorgt en de koeien 
overheerlijke brok met extra voedingswaarde 
voorschotelt.  De robot geeft de ondernemer meer 
flexibiliteit zoals het gezellig warm eten met zijn vrouw 
en de drie kinderen Anne (16),  Corné (14) en Rik (12).  
Het exact op uur en tijd beginnen met melken is voor de 
goedlachse Coen Simons sinds 2007 verleden tijd. Naast 
de verwennerij van de dieren krijgen ook mensen met 
een verslavingsprobleem aandacht en zijn er excursies op 
afspraak mogelijk bij het moderne bedrijf.  Koffie en 
thee staat klaar en voor de kinderen is er volop aandacht. 

De melkrobot, aangeschaft omdat de halfautomatische 
melkinstallatie aan vervanging toe was, is de blikvanger 
tijdens de open dag op initiatief van ZLTO “de Leije” welke 
er aan meewerkt en haar werkterrein heeft op het 
grondgebeid van de gemeentes Haaren en Vught. Dit jaar 
komen de deelnemers aan de Leyetocht van de gezinstochten 
39 en 25 km op bezoek. Op het moment dat de koe zich 
aandient bij de melkrobot, herkent een computer het dier met 
al zijn bijzonderheden en gaat de robot de spenen 
schoonborstelen. Laserstralen tasten de plaats van de spenen 
af voor het op de juiste plaats aanbrengen van de melkbekers 
om met behulp van vacuüm zuigen een sluitende verbinding 
te maken. Het melken kan beginnen. Gelijktijdig worden de 
borstels, die de spenen borstelen, gedesinfecteerd.  Tijdens 
het melken zie je de melk door de doorzichtige slangen van 
de robot lopen waar ze met een ingenieus meetsysteem de 
kwaliteit , de temperatuur en de kleur vastleggen in de 
computer. De koe is bekend bij de melkrobot en de robot 
weet hoeveel brok de koe van het voer met een 
samenstelling 1 en met een samenstelling 2 krijgt tijdens het 
melken. Coen Simons: ” Met de aanschaf van de melkrobot 
hebben we de bedrijfsvoering moeten aanpassen. De koeien 
komen immers niet allemaal tegelijk naar het melken en ook 
niet allemaal tegelijk om te eten. Dat vergt aanpassingen 
voor ons maar ook voor de koe. Dat moet je handig sturen. 
We leren de koe, mocht deze de brok niet allemaal op 
hebben,  na het melken bij een andere voederautomaat 
verder te gaan met eten. Alleen na het melken en niet voor 
het melken. Komt een koe te vroeg bij de melkrobot dan 
stuurt de robot de koe door. Je moet ook zorgen dat er niet te 
veel koeien in de rij staan voor het melken want dan kan het 
zijn dat een koe niet aan de beurt komt. En zo zijn er nog 
meer ervaringen waar je alert op moet zijn bij het melken 
met een robot. Het is wel heel handig. In het voorjaar is het 
druk op het bedrijf en is er nu tijd na het eten nog 
werkzaamheden te doen waar in het verleden geen tijd voor 
was. Bovendien kan ik op zondagmiddag tegen vier uur nog 
een bezoek afleggen. Dat was voorheen onmogelijk. ”
Naast de vele snufjes die de programmamakers de melkrobot 
hebben ingegeven leert de ervaring dat de koeien zich er wel 

bij vinden. De 70 Red Holstein koeien worden gemiddeld drie 
tot vier keer per dag gemolken tegen voorheen maar twee keer 
en geven gemiddeld 15 procent meer melk. Naast de koeien 
zijn er nog 70 kalveren te bewonderen op het schoon en 
opgeruimd bedrijf met veel aandacht voor de dieren. 
Coen Simons hoort samen met zijn vrouw bij de 
vooruitstrevende melkveehouders die meewerken aan het 
product merkmelk met meer onverzadigde vetten,  bekend 
van de TV reclame van Campina. . Het bedrijf heeft de 
afspraak met de Campina dat alle koeien in de zomer acht 
uur buiten in de wei lopen. Het topje van het gras bevat de 
meeste voeding voor de onverzadigde vetten in de 
melkproducten. In de winter geef ik de koeien daarvoor 
speciaal voer ”, zo legt Simons uit. 

Agrotoer de Leije
Het melkveebedrijf van de familie Simons is op alle fronten 
actief zoals het aanbieden van excursies voor 
personeelsgroepen, verenigingsbesturen, scholen of 
vriendenclubs. Op afspraak zijn die te regelen voor groepen 
tot wel 20 personen voor een persoonlijke rondleiding op het 
innoverende bedrijf . Daarvoor heeft de ZLTO een fietsroute 
uitgestippeld die het hele jaar door is te fietsen. De route is 
te vinden op de website www.agrotoerdeleije.nl met alle 
bedrijven gelegen aan die fietsroute door het buitengebied 
van Haaren en Vught waar ook excursies zijn.   Jolanda 
Simons: “Het is voor de mensen nog even wennen om met 
ons een afspraak te maken. In het begin kwam hier 
onaangekondigd een groep aan fietsen als onderdeel van een 
familiedag. We stonden net een feesttent op te zetten voor de 
verjaardag van onze kinderen. Dat was voor beide partijen 
even lastig natuurlijk. De groepen die wel op afspraak een 
bezoek brachten gingen laaiend enthousiast naar huis. We 
wisten niet dat er zoveel te zien en te horen is op een 
boerderij, hoor je ze dan zeggen.” 

Het melkveebedrijf met om zich heen zover als je kunt 
kijken gras , bomen en struiken is ook al 5 jaar een 
zorgboerderij in samenwerking met de Novadic Kentron 
verslavingszorg. Coen Simons:”De cliënten komen hier 
samen met begeleiders naar toe voor een goede 
dagbesteding. Zij verrichtten allerlei voorkomende 
werkzaamheden van het repareren van de omheining tot het 
verzorgen van de dieren. Er zijn cliënten die zich heel goed 
op hun gemak voelen tussen de koeien, het is blijkbaar heel 
rustgevend.”  Daarvoor heeft de familie Simons een fraaie 
kantine met toiletgroep op het bedrijf staan. Een bedrijf 
omzoomd met bomen , in de verte monumentale gebouwen 
en de eeuwen oude weg van Tilburg naar Den Bosch. 
Melkveebedrijf Simons is een aanrader te bezoeken tijdens 
of na de Leyetocht. 
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ATB-tocht op zaterdag 16 augustus over 35 of 45 km

Mountainbikebezitters krijgen een schitterende tocht 
voorgeschoteld op zaterdag 16 augustus, nadat er vorig 
jaar meer dan 500 deelnemers bij de eerste veldtoertocht 
inschreven. Deelname is mogelijk aan afstanden over 35 
of 45 km voor € 4,00 per persoon. Kinderen tot en met 12 
jaar voor € 0,50. Vertrek is vanuit Gastenbosch tussen 
9.00 en 10.30 uur. Er is geen korting mogelijk met een 
voordeelbon.

De routes zijn volledig met pijlen uitgezet inclusief  posten 
voor eten en drinken. Bezitters van een NTFU toerfietskaart 
ontvangen € 1,00 korting. Een professionele speaker, Jan 

Peeters uit Eindhoven, gaat de deelnemers vooraf vragen 
naar hun verwachtingen zodra ze het gelikte startpodium 
betreden dat beschikbaar is gesteld door Moonen 
Attractieverhuur uit Waalwijk. Na afloop krijgen ze de 
vragen voorgelegd over de ervaringen en indrukken die de 
tocht op de deelnemers maakt. Volgens kenners is de tocht 
vele malen mooier en afwisselender dan de eerste uitgave. 
De ATB- route staat in GPS op de website van de Leyetocht 
onder routes zie www.leyetocht.nl . Er zijn voldoende 
afspuitmogelijkheden en douches voor handen. De 
slotkilometers bevat een geheim dat komt uit het brein van 
ondernemer Jan Peijnenburg, Helvoirt.

6

Afstanden ATB-Leyetocht 2008  
- Vertrek, Gastenbosch , Helvoirt  00,0 km  Punt A 
- IJzeren Man / Boslaan    15,4 km  Punt D 
- Post  De Vughtse Heide   16,1 km  Punt N  
- Col de Gubbels    30,3 km  Punt F 
- Duinoord      31,2 km  Punt G 
- Guldenberg splitsing 35 / 45 km    34,0 km  Punt H 
- Einde 35 km,  Gastenbosch, Helvoirt  36,0 km   Punt A 
- Einde 45 km , Gastenbosch, Helvoirt 45,0 km  Punt A 

De chiquita’s  worden 
gesponsord door: 

                          

                         

 Helvoirt

Van de LooVan de Loo



BEN VAN IERSEL
TWEEWIELERS

Kerkstraat 37
Berkel-Enschot

tel. 013 - 5331354

* Voor een goed aankoopadvies
* Garantie en service
* Ook veel keuze in 2e hands fietsen
 met 3 maanden garantie
 (gratis postcode graveren)
* Regenkleding, onderdelen, fietstassen,
 fietscomputers (gratis montage)
* Vakkundig repareren, schade-afhandeling
 (gratis leenfiets)
* Fiets en bromfietsverzekeringen
 voor een scherpe premie!

- Verkoop 
- Installatie 
- Reparatie
- Service

Lindelaan 50
5268 CD Helvoirt 
tel: 0411-642353 fax:0411-642236 
e-mail: info.vanhattum@home.nl

HELVOIRT
0411 - 64 2513

Tevens een enorme keus in 
Race-, ATB- en Spinningkleding!

René van Linden
Tweewielerspecialist

Dorpsstraat 20
5061 HK Oisterwijk

Telefoon: 013 - 528 23 32
www.renevanlinden.nl

René van Linden
René van Linden in Oisterwijk biedt u
alle grote fietsmerken onder één dak!

1000 m2 fietsplezier!

516

E-mail: theovanderheijden@mail.com

www.hetveerhuisdenbosch.nl

www.groene-woud.nl

Achterstraat 45
5268 EA Helvoirt 0411-64 5002
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De Leyetocht langs leijen en stromen

Wat is het heerlijk: fietsen door het landschap over 
wegen en paden, langs beken en stroompjes. Deelnemers 
aan de Leyetocht zullen dat zeker ervaren. Naast een 
sportieve prestatie is genieten van een natuurlijke 
omgeving tijdens de fietstocht ook belangrijk. 
Waterschap De Dommel werkt aan schoon, voldoende en 
veilig water, maar ook aan ‘mooi’ water’.

De ‘Leyetocht’ ontleent zijn naam aan de Zandleij, die in 
de volksmond kortweg de Leye heet. Waterschap De 
Dommel is blij dat deze tocht naar één van onze mooie 
beken is vernoemd.  

Lei, Leye of Leij
In het westelijk deel van het waterschap , rondom Tilburg, 
komen veel beken voor waarvan de naam eindigt op leij: 
Poppelsche Leij, Rovertse Leij, Oude Leij, Nieuwe Leij, 
Diepe Leij, Raamse Loop of Leij, Broekleij en Zandleij.
Voor de schrijfwijze is hier consequent ‘leij’ gebruikt, maar 
op veel kaarten zie je ook de varianten ‘ley’ en ‘lei’. Ze 
worden willekeurig door elkaar gebruikt en eigenlijk is er 
geen verschil.
Leij houdt waarschijnlijk verband met het woord ‘lede’: ‘een 
gegraven waterloop’. De Zandleij   is gegraven om het natte 
noorden van Tilburg te ontwateren. Ook de andere leijen zijn 
zeker gedeeltelijk gegraven, omdat zij zandruggen in het 
landschap doorsnijden die van west naar oost lopen. De 
genoemde ‘leijen’ stromen allen van zuidwest naar 
noordoost, richting ’s-Hertogenbosch, dwars door het gebied 
van Waterschap De Dommel.

‘Met een Schone Leij beginnen’
Een van de projecten van Waterschap De Dommel draagt de 
naam ‘Met een Schone Leij beginnen’. Het waterschap 
verricht veel herstelwerkzaamheden aan beken. Het 
merendeel van de  beken is in het kader van 
ruilverkavelingen rechtgetrokken. Bochten zijn uit de beken 
verwijderd omdat de waterafvoer stagneerde. Brabant is 
echter in de laatste halve eeuw verdroogd. Nieuwe inzichten 
tonen nu de functie van deze bochten: water langer in het 
gebied houden en langzamer laten afstromen. Maar óók: 
voorkomen dat alle water te snel naar het laagste punt 
stroomt en daar wateroverlast veroorzaakt.
Het project ‘Met een Schone Leij beginnen’ zorgt er voor dat 

verdwenen bochten in de Poppelsche, Rovertse, Nieuwe en 
Oude Leij worden teruggebracht. En dat water tijdelijk kan 
worden vastgehouden in overstromingsgebieden zoals de 
Vloeder-Zuid bij Goirle.
Het beekdal wordt natuurrijker ingericht. Zo kan het beekdal 
ook dienen als ecologische verbinding tussen diverse 
natuurgebieden, zoals Landgoed Gorpt en Rovert, Landgoed 
De Utrecht  tot aan de Kampina bij Oisterwijk.

   De Vloeder Zuid in Goirle

Zandleij en natte natuurparel De Brand
De Brand is in het plan van de Reconstructiecommissie De 
Meierij aangewezen als Natte Natuurparel. Natte natuur-
parels zijn de belangrijkste, meest waardevolle, natte 
natuurgebieden in Brabant. Sommige (zoals De Brand) zijn 
echter verdroogd of hebben last van de gevolgen van 
mestgebruik uit het verleden en een ongunstige water-
kwaliteit. Om de gewenste natuur te behouden - dan wel 
terug te laten keren - moet het gebied meer en voor een 
langere periode water vasthouden. De Zandleij wordt voor 
een groot deel gevoed met het gezuiverde water van de 
rioolwaterzuivering van Tilburg. Dat water bevat echter nog 
te veel voedingsstoffen voor De Brand en zorgt mede voor 
ongewenste algen- en plantengroei in de beek. De natuur in 
De Brand is zo bijzonder omdat het hoort bij voedselarm 
kwelwater; water waarmee dit natuurterrein eeuwenlang is 
gevoed. Waterschap De Dommel wil daarom het gezuiverde 
water van de rioolwaterzuivering Tilburg om De Brand heen 
leiden, zodat de natuur in de kern  kan herstellen. Voor de 
afvoer van het water wil het waterschap een nieuwe 
watergang aanleggen (de Endekeloop). Op langere termijn 
zal de Zandleij, in het midden van De Brand, gedempt 
worden.
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Droge voeten, voldoende, schoon, natuurlijk en mooi water

Waterschap De Dommel zorgt voor voldoende water in het gebied 
door te zorgen voor een optimaal waterpeil in beken en sloten. 
Voldoende water voor landbouw én natuur en net voldoende om
geen overlast in stedelijke gebied te veroorzaken. Via rioolstelsels komt 
het afvalwater bij een van de acht rioolwaterzuiveringen. Hier haalt 
het waterschap het vuil eruit en loost het water schoon op beken en rivieren.

Als gevolg van de klimaatsverandering krijgen we steeds 
vaker te maken met wateroverlast. Het waterschap neemt 
maatregelen om de overlast voor de burgers zoveel mogelijk 
te beperken. In het landschap en in de stad moet ruimte komen 
om het water te ‘parkeren’. In noodgevallen moeten beken en 
rivieren buiten hun oevers kunnen treden. Maar dan wel op plaatsen 
waar dat geen kwaad kan.

Man met de hamer slaat keihard toe Vlammende uitlaatpijpen vooraf aan fietsfeest

Een bestuurslid en een vrijwilligster bij de Leyetocht, 
twee harde werkers aan dit fietsevenement,  zijn veel te 
vroeg heen gegaan. Harrie van den Nieuwenhuizen ( 58)  
zat al bijna 25 jaar aan de bestuurstafel en laat een 
vrouw, drie kinderen met partners en twee kleinkinderen 
achter.  Nicolle de Kok – Kersten ( 37)  helpt al sinds 
mensenheugenis mee op de dag van de Leyetocht. Haar 
man Ronald de Kok , bekend als de kapper en ook 
vrijwilliger bij de Leyetocht, staat er nu alleen voor met 
twee jonge kinderen. 

Harrie van den Nieuwenhuizen is als gevolg van een 
hartstilstand op Hemelvaartsdag 1 mei 2008 gestorven. Een 
paar dagen voor de fatale nacht eind april 2008, fietste hij 
met vrienden ruim 400 km in het kader van een 
fietsweekeinde. Harrie van den Nieuwenhuizen heeft zich bij 
de Leyetocht “onsterfelijk” gemaakt door zijn verdiensten 
met opzienbarende organisatorische wapenfeiten. Hij 
organiseerde de motorbegeleiding bij de rit Helvoirt – Parijs 
– Helvoirt, over 1000 km in 
vier dagen,  in het kader van 
het tienjarig jubileum. 
Daarnaast wist hij een opval-
lende vier meter hoge fiets 
als promotionele trekker
 aan de Leyetocht  te 
koppelen. Door het wegvallen 
van Harrie van den Nieuwen-
huizen is er een flink gat 
geslagen in de taakverdeling 
van de Leyetochtorganisatie 
met gemiddeld vijfduizend 
deelnemers.

 Nicolle de Kok – Kersten staat  
 al tientallen jaren op de lijst  
 van medewerkers bij de  
 Leyetocht. Deze moeder van  
 twee kinderen is op 13   
 februari 2008 toch nog   
 plotseling gestorven aan een  
 hartstilstand. Het was bekend  
 dat Nicolle de Kok niet heel  
 oud zou worden doordat zij  
 een ziekte had die haar   
 longblaasjes liet dichtslibben  
 met gevolg dat het hart extra  
 moest pompen om het bloed  
 door de longen te voeren. Die 
belasting aan het hart is niet vol te houden vertelden 
specialisten haar vrij snel na het bekend worden van haar 
ziekte. De in Oisterwijk geboren moeder hielp ook tijdens de 
periode dat het minder ging met haar.  De Leyetocht is met 
de dood van Nicolle de Kok een vrolijke vrijwilligster 
kwijtgeraakt. Het echtpaar De Kok ontving in 2007 de 
versierselen verbonden aan de titel: Vrijwilligers van het 
jaar.

Reeds twee keer is er over de route van de Leyetocht een 
motortoertocht gehouden. Met blinkende pronkstukken, 
ronkende motoren en knetterende knalpijpen is men 
door de routepijlen van de Leyetocht naar onbekende 
plaatsen gebracht in gebieden die heel veel natuurschoon 
herbergen. In 2008 staat de rit weer op de agenda met 
een vervroegd aanvangstijd. Dit keer is het vertrek zodra 
de kerkklokken op zaterdag 16 augustus 16.00 uur 
aanwijzen. De deelname is gratis.

De groep motoren zet zich dan in beweging voor een rondje 
Helvoirt totdat bij het Gastenbosch het echte vertreksein 
klinkt. De lengte van de route komt gauw uit op 75 km met 
onderweg een stop bij een controlepost van de Leyetocht.  
Na een korte pauze starten de motoren daar opnieuw voor 
het tweede deel van de tocht. Bij terugkomst staan de 
medewerkers van Gastenbosch gereed om eventuele dorstige 
kelen te voorzien van een frisse drank.. Het verzamelen voor 
de rit kan vanaf 15.30 uur in de Kastanjelaan te Helvoirt. 
Informatie en aanmelden vooraf,  voor de organisatie om een 
idee te hebben hoeveel motorliefhebbers de motoren gaan 
starten,  is mogelijk bij Martin de Jong, telefoon: 06- 55 37 4226 
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Harrie van den Nieuwenhuizen 
“groet ons” met: Houdoe  

Nicolle de Kok, een altijd 
vrolijke vrijwilligster is niet meer

Een Harley is een streling voor het oog en de trots van de bezitter

Allerlei soorten motoren nemen deel aan de motortoertocht
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De 31ste Leyetocht op zondag 17 augustus 2008  Valhelm voor veiligheid

De Leyetocht is in 2008 voor de eenendertigste keer. 
Ontmoetingscentrum Gastenbosch aan de 
Kastanjelaan is in Helvoirt het zenuwcentrum waar 
de start en de finish is voor de meeste deelnemers. In 
Haaren, Esch en Udenhout is ook vertrek mogelijk 
doch daar is geen finishlijn getrokken. 
Fietsliefhebbers die  de Leyetocht bezoeken met de 
auto krijgen het advies naar Helvoirt te gaan waar 
vrijwilligers een gratis parkeerplek aanwijzen in de 
directe omgeving van het vertrekpunt. Na afloop is 
er muziek, zang en een presentator. In Rijen is een 
extra startgelegenheid bij café Het Halve Maantje 
voor uitsluitend de 75, 100 en 150 km.  Deze 
deelnemers ontvangen in Helvoirt een 
controlestempel. De starters in Rijen, een plaats die 
nooit eerder op de route voorkwam,  eindigen ook in 
Rijen. 

Café Het Halve Maantje ligt aan de Dongenseweg in 
Rijen, de doorgaande weg van Rijen naar Dongen. Deze 
prachtige uitspanning is het vertrekpunt en finishplaats 
voor de routes over 75-100 en 150 km.  Bovendien is 
het de controleplaats voor de deelnemers aan de routes 
75-100-150 km  die in Helvoirt zijn gestart. Voor de 
fietsliefhebbers uit Rijen en omgeving is het een 
prachtige kans deel te nemen.

Deelname: 
Deelnamekosten: 25-39 km voor € 3,50;  50-75 km 
voor € 4,00; en 100-150 km voor € 5,00.  Kinderen tot 
en met 12 jaar kunnen voor € 0,50  per persoon met 
hun ouders deelnemen (25 – 39 – 50 – 75 km). 
Bezitters van een NTFU – toerfietskaart ontvangen  € 
1,00 korting. Kinderen tot en met 12 jaar ontvangen 
na afloop met de juiste stempels op een ingevulde 
deelnemerskaart een medaille of bidon gratis.

Inschrijven
Inschrijven met een voordeelbon van het Brabants 
Dagblad loont voor de Leyetocht op zondag 17 
augustus. De voordeelbon geldt niet op zaterdag 16 
augustus bij de ATB Leyetocht.   Een advertentie in de 
laatste week van juli in het Brabants Dagblad bevat 
een voordeelbon die men volledig moet  invullen. Het 
levert 50 % korting op voor maximaal twee ouders 
plus gratis deelname van maximaal drie kinderen. Het 
voordeel voor een gezin kan oplopen tot vijf euro of 
meer.  Zonder bon van het Brabants Dagblad krijgt 
men geen korting maar kan men wel voorinschrijven. 
In Gastenbosch is op zaterdagmiddag van 14.00 – 
16.00 uur voor de Leyetocht van zondag ook een 
mogelijkheid al in te schrijven. Daar geldt alleen 
korting met bon en zonder bon geen korting.

Valhelm is hoofdzaak is een moto van de Nederlandse 
Toer Fiets Unie waar de Leyetocht bij aangesloten is. 
Steeds meer fietsers zetten eerst een helm op voordat zij 
vertrekken voor een fietstocht naar mooie gebieden.  
Naar het werk of naar school is een valhelm een geschikt 
hulpmiddel. Het is een kwestie van gewenning om een 
valhelm op te zetten bij deelname aan het fietsverkeer. 
De Leyetocht vraagt bij de inschrijving aandacht voor de 
valhelm. Zij adviseert er een op te zetten. 

Sinds er meer aandacht is voor een valhelm bij het fietsen 
zijn er mooie helmen op de markt voor de kinderen, de 
mannen en de dames. Gestroomlijnde modellen die soms zo 
mooi zijn om er elke dag mee te gaan fietsen. Bij 
drukbezochte toertochten net als de Leyetocht zijn heel 
mooie exemplaren te bekijken  die de afgetrainde gezichten 
van de sportievelingen extra beschermen tegen een botsing 
met moeder aarde. Naast de helm zijn er nog meer zaken die 
een veilige fietstocht promoten. Dat zijn met zorg gekozen 
routes, op autoluwe wegen door het buitengebied met 
voldoende passeermogelijkheden. 
De Leyetocht besteed veel aandacht aan soortgelijke zaken 
en krijgt regelmatig het verzoek binnen om een 
routebeschrijving met als doel later de route met vrienden 
nogmaals te fietsen. De deelnemers zijn elk jaar erg 
gecharmeerd van de uitgestippelde routes. Hieraan geeft de 
Leyetocht graag gehoor en speelt er zelfs op in met een 
gedrukt exemplaar. Dit jaar zijn er routebeschrijvingen voor 

handen die heel handig zijn opgevouwen met de 
beschrijving van de route, een landkaart met daarop de route 
in kleur zodat men tijdens de Leyetocht het spoor niet bijster 
hoeft te geraken. Wil men later met vrienden de route 
opnieuw fietsen is de routekaart een handig hulpmiddel. 

Naast de routekaarten is er ook vraag naar echte wielershirts 
met het logo van de Leyetocht. Bij de finish zijn die tegen 
een prijs van € 45,00 te verkrijgen. Passen is daar uiteraard 
mogelijk. Kan je niet wachten tot de Leyetocht is maak het 
totale bedrag van € 47,50 (inclusief € 2,50 verzendkosten) 
over op de rekening van de Rabobank de Leijstroom naar 
rekeningnummer 12.11.15.909 t.n.v. de Leyetocht, Helvoirt 
met vermelding van wielertrui maat (juiste maat vermelden)  
Plus het adres waar de trui naar toe moet. Snel bezorgt een 
postbode een raceshirt. Informatie over de wielertrui is te 
verkrijgen bij info@leyetocht.nl 
Adresdrager: 
Het is van belang om de adresdrager mee te nemen naar het 
inschrijven voor de Leyetocht. Registratie is noodzakelijk 
voor het ontvangen van de jaarlijkse Leyekrant. Voor vragen 
bellen: 0411- 64 22 69. of info@leyetocht.nl . 
Colofon:
Oplage Leyekrant: 16.000 stuks. Huis aan huis verspreiding 
in de vertrekplaatsen Helvoirt, Haaren, Esch en Udenhout. 
Advertenties: Kees Jan Eijkemans (0411- 64 39 85); Ad 
Vugts (04118- 64 1245)  of  Wim Glas (0411- 64 19 13).
Organisatie:
Stichting de Leyetocht,
Helvoirt  is aangesloten 
bij de N.T.F.U.  
Secretariaat: Vogelkers 1, 
5268 HE Helvoirt, 
Telefoon: 0411-64 25 24, 
www.leyetocht.nl  
info@leyetocht.nl 
Voorzitter: Christ 
Pijnenburg; Secretaris: 
Jan Wouters; 
Penningmeester:
Kees Jan Eijkemans; 
Bestuursleden: 
Wim Glas; Toine Verbeek;
Ad Vugts.

    Het raceshirt van de Leyetocht. 

Jos Denissen met zijn zonen Niels en Stijn uit Haaren nemen geen 
risico en gaan met valhelm op pad in een shirt van de Leyetocht.

Toerclub de Kleppers uit Dongen was in 2007 heel goed 
te spreken over de organisatie en de route van de Leyetocht. 

Startplaatsen   Locatie    Afstanden  Tijden

Helvoirt  Ontmoetingscentrum Gastenbosch    25-39-50 km    8.30-13.00 uur
(5268 CA)  Kastanjelaan  17  (0411) 64 17 41 75 km   8.30-11.00 uur
       100-150 km    7.30-09.00 uur
 
Haaren      Café Den Bartel      25-39-50 km    8.30-13.00 uur
  Driehoeven  2  (0411) 62 12 92     75 km     8.30-11.00 uur

Esch  Café Het Essche Pumpke     25-39-50 km    8.30-13.00 uur
  Leunisdijk 28   (0411) 60 41 47 75 km      8.30-11.00 uur

Udenhout    Café de Schol       25-39-50 km    8.30-13.00 uur
  Stationsweg 13  (013) 511 18 85  75 km     8.30-11.00 uur

Rijen  Café Het Halve Maantje  100-150 km  7.30-09.00 uur
(5121 PD)  Dongenseweg  40 (0161)-22 37 61 75 km   8.30-11.00 uur

LIESAN VERSTIJNEN 
Torenakker 18  5268 BX  Helvoirt 
Tel. 0411- 643116 Mob. 06- 42274418  
stitchenco@home.nl

Café Zaal de ”Schuif” 

Voor al Uw: Feesten, Partijen 
Vergaderingen  

   tot  250 personen 
   Diners, Koffietafels 
   Warme en Koude Buffetten 

TTeevveennss iiiddeeaaaalll ggeelll eeggeenn vvoooorr ff iiieettss ,,, ttoouurr ooff
wwaannddeelllttoocchhtteenn ,,,
mmeett ggeezzeelll lll iiigg ccaafféé eenn tteerrrraass...

Voor Informatie: 
CCaafféé ZZaaaalll ddee SScchhuuiiiff
Fam. Verbruggen 
Dorpstraat30  5293AN Gemonde  
073-5512288  
info@deschuif.nl



Molenstraat 5   Boxtel • telefoon  (0411) 67 68 47 • www.jackleijten.nl

kinderfietsen • recreatieve fietsen • race- en ATB-fietsen • stadsfietsen • fietsaccessoires

Door de bomen...
het bos

Gezellig samen de paden op en de lanen in. Met een fiets waar  
je relaxed op zit, zodat je moeiteloos een lange fietstocht 
kan maken. Jack Leijten biedt de beste recreatieve fietsen 
met goede service.

192

www.sierbestratingscentrum.nl

Esscheweg 12A
5262 TX Vught
tel: 073-6570296

Kreitemolenstraat 43
5071 BA Udenhout
tel: 013-5115990

GENOMINEERD VOOR DE VERKIEZING “TWEEWIELER WINKEL VAN HET JAAR” 

ss

Nieuwe Computers,

De bekendste merken: 
Acer, Compaq, Sony 
Fujitsu Siemens
Hewlett Packard,
Packard Bell, Lenovo. 

Reparatie en
Her-installatie

Software: Anti Virus,
Office, enz.
Printers, Ink cartridges
Memory sticks en alle 
Andere PC accessoires

Breedband:
Draadloos of Kabel

@ HOME
 TV – INTERNET 
 EN  TELEFONIE 

Digitale  TV Decoders:
(Uit voorraad   leverbaar)
Aansluiten van
KABEL, ADSL, Netwerken. 
bel voor deskundige
hulp

Openingstijden:  10.00 uur / 19.00 uur Telefoon: 0411 64 54 43
Burg. v.d. Hurkstraat 10 Fax: 0411 64 50 63
5268 BK Helvoirt    E-mail:   info@computers-gdpc.nl

GD–PC
Computer
Service



Recreatieoord
&

Party Centrum

Duinoordseweg 8
5268 LM HELVOIRT

www.duinoord.nl

Gelegen midden in de bossen
Grote speeltuin
Midget golf
Familie fietsen
Trampolines
Groot terras
Barbeque buiten & binnen!
Nieuw GPS tochten

Specialiteit:
Familie-,
Personeels- &
Verenigingsfeesten Bel voor gratis folder 0411-641218

IEDERE ZONDAG
'Wake up and eat' Brunch-buffet € 14,95

'All you can eat' Diner-buffet € 18,95
Kinderen andere prijzen.

Reserveren gewenst.
Hollands buffet v.a. 2 personen

Wij helpen u graag bij Villa !!

Zondag 17 augustus 2008Zondag 17 augustus 2008

Zaterdag 16 augustus 2008Zaterdag 16 augustus 2008

Al 31 jaar een begrip in Brabant!

35  45
ATB
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