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Al 35 jaar een begrip in Brabant!Al 35 jaar een begrip in Brabant!
Magazine Leyetocht 2012  Oplage: 16.000 stuks, Huis aan huis in: Helvoirt, Haaren, Esch,Udenhout, Biezenmortel, Cromvoirt.
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Vanaf 7 jaar en een minimale 

lengte van 1.30 meter

      7 t/m 11 jaar  € 12,50
    12 t/m 17 jaar  € 15,50
            > 17 jaar  € 17,50

2 uur klimmen inclusief 
instructie film en klim 

materiaal.

www.duinoord.nl 
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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.
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Een avondje stappen, een feest 
organiseren, heerlijk lunchen of

dineren, een vergadering, 
of zomaar gezellig recreëren

bij ons kunt u het allemaal 
in onze bistro, café of zaal.

NIEUWE ACTIE
3*-gangen keuzemenu

* Elke gang keuze uit 3 gerechten
Dinsdag tot en met donderdag: € 21,50

Vrijdag tot en met zondag: € 24,50
www.debollekeizer.nl

informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of kom gewoon eens een kijkje nemen
Lindelaan 58, 5268 CD Helvoirt, telefoon 0411-641311

Parkeergelegenheid aanwezig

 

    Dealer.      

Verkoop van: 

Computers, Notebook 

Software, Randapparatuur 

Reparaties en Her-installaties 

GD-PC  

Computer  

Service 

Open:  Ma.  13.00 - 19.00 uur  

Di. t/m Vr.  10.00 – 19.00 uur 

Zaterdag. 14.00 – 16.30 uur 

Burg. van de  Hurkstraat  10 

5268 BK  HELVOIRT 

Telefoon: 0411 64 54 43 
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Dat waren nog eens tijden ………

Startplaats   Locatie    Afstanden  Tijden

Helvoirt  Ontmoetingscentrum Gastenbosch    25-39 km    8.30-13.00 uur
(5268 CA)  Kastanjelaan  17  (0411) 64 17 41 50 km    8.30-12.00 uur
       75 km   8.30-11.00 uur
       100-150 km    7.30-09.00 uur

Jaren later bestelde de toenmalige kastelein Harrie van 
Schijndel  55 bakken donker bier bij de groothandel. Die 
leverde vijf bakken van 24 flesjes af. Reden hiervan bleek dat 
de leverancier in het getal van twee vijven een onmogelijke 
bestelling zag.  Na een telefoontje moest deze rap nog 50 
bakken leveren want die waren echt nodig zo verzekerde de 
immer rokende kastelein.  Tegen de klok van één uur tijdens 
het fietsfeest was Harrie van Schijndel los. Alle 1320 flesjes 
waren door de dorstige kelen van de vermoeide asfaltridders , 
die er doorgaans 150 km op hadden zitten, verdwenen. 

 In het begin kende de Leyetocht slecht drie keuzeafstanden 
met lengtes van 39, 70 , 100 km. Nu zijn er dat zes. De kortste 
afstand van 39 km genoot een enorme populariteit met soms 
wel 2500 deelnemers. Die brachten ooit allemaal een bezoek 
aan café Vingerhoeds  in Oirschot.  “Nooit meer overtroffen”,  
vertelt de uitbater waar nog regelmatig de Leyetocht een halt 
plant voor de deelnemers.  Leon Vingerhoeds:” Een record van 
110 appeltaarten waren nodig om de hongerige magen van de 
fietsers te vullen. Als de Leyetocht weer op bezoek komt denk 
ik daar nog vaak aan.  Dat waren toch 1100 appeltaartpunten 
op een zondag. Dat waren nog eens tijden….” 

De Leyetocht staat aan de vooravond van een fikse 
verandering. Sinds 1980 zijn er startplaatsen in Haaren, 
Esch, Udenhout en Helvoirt. Met de 35ste  Leyetocht op 
zondag 19 augustus 2012 is er alleen in Helvoirt nog 
vertrek mogelijk. Daar zijn meerdere redenen voor op te 
sommen. 

Meestal vertrekken er in de plaatsen Haaren, Esch en 
Udenhout gemiddeld driehonderd tot vierhonderd 
fietsliefhebbers, waarvan een tiental uit die plaatsen,  voor 
de afstanden 25, 39, 50 en 75 km. De cafés waar de 
startplaatsen zijn openen hun deuren in alle vroegte ondanks 
dat men soms laat op zaterdagavond  de zaak afsluit. Niet 
erg laten de kasteleins weten maar de omzet  is heel erg laag. 
Er gaan geen tien koppen koffie naar de klanten.  Dat is de 
reden van twee van de drie vertrekpunten om geen 
medewerking aan de startgelegenheid meer te geven.

Het vele werk van het uitstippelen van de zogenaamde 
aanlooproutes naar de hoofdroute,  het aanbrengen van de 
vele routepijlen, extra afstandborden en het vinden van de 
nodige vrijwilligers die ook de deskundigheid van het 
ophangen van routepijlen in zich hebben zijn de drijfveren 
om de vertrekplaatsen na ruim 30 jaar te schrappen. Dus 
vanaf 2012 is alleen vertrek en finish mogelijk vanuit 
Helvoirt voor de afstanden 25, 39, 50, 75, 100 en 150 km.

Deelname: 
Zondag zijn de deelnamekosten: 25-39 km voor € 4,00  
50-75 km voor € 5,00 en 100-150 km voor € 6,00.  
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  € 2,00 korting. 
Kinderen tot en met 12 jaar ontvangen na afloop met de 
juiste stempels op een ingevulde deelnemerskaart een 
medaille of bidon gratis.  Zaterdag bij de ATB tocht zijn de 
deelnamekosten voor alle afstanden € 5,00 en de kinderen 

tot en met 12 jaar slechts € 0,50.  
Toerfietskaarthouders ontvangen een euro 
korting. De nieuwe medailles liggen klaar 
voor de volhouders.

Inschrijven
Dit jaar geen voordeelbon van het Brabants 
Dagblad.  Wel zorgt het dagblad voor gratis 
deelname kaarten die na aanmelding via 
internet bij de krant na loting zijn te 
verkrijgen.Houd dus het dagblad de laatste 
weken voor de Leyetocht in de gaten. Er zijn 
geen gratis deelname bewijzen voor de ATB 
Leyetocht op zaterdag 18 augustus. In 
Gastenbosch is op zaterdagmiddag van 13.00 
– 16.00 uur voor de Leyetocht van zondag 
ook een mogelijkheid al in te schrijven. 
Handig om eventuele de drukte te omzeilen.

Colofon:
Oplage Leyekrant: 16.000 stuks. Huis aan 
huis verspreiding in de plaatsen Helvoirt, 
Haaren, Esch en Udenhout. Verder  in 
Biezenmortel en Cromvoirt.  Advertenties: 
Kees Jan Eijkemans (0411- 64 39 85) of  
Wim Glas (0411- 64 19 13) of  Toine Verbeek 
(0411-62 45 14 ).
Organisatie:
Stichting de Leyetocht, Helvoirt  is 
aangesloten bij de N.T.F.U.  Secretariaat: 
Vogelkers 1, 5268 HE Helvoirt, Telefoon: 
0411-64 25 24,    Website: www.leyetocht.nl  
E-mail: info@leyetocht.nl 
Voorzitter: Christ Pijnenburg, Secretaris: Jan 
Wouters,  Penningmeester: Kees Jan 
Eijkemans. Bestuursleden: Willy Bergman, 
Wim Glas,  Toine Verbeek,  Adriaan 
Nouwens.

Helvoirt de enige start- en finishplaats 

25
39
50
75
100
150

De oudjes van boven de 80 jaar uit Esch en Boxtel deden in de begin jaren niet onder voor de jeugd. 
De 100 km plus op en neer met de fiets vanuit hun woonplaats naar Helvoirt.

Will van Rooij

Brabants grootste fietsfeest verwacht bij haar 35ste editie 
de 150.000 ste deelnemer. Begonnen in 1978 achter 
voorrijders voor een tocht over 91 km en een 
routebeschrijving van 36 km voor de gewone fietser is de 
Leyetocht met Helvoirt als bakermat uitgegroeid tot een 
begrip. Alle deelnemers van jaren opgeteld met ook de 
deelnemers aan de ATB tochten van de laatste vijf jaar, zijn 
er dit jaar minder dan twee duizend deelnemers nodig om 
die mijlpaal te bereiken. Alle deelnemers dingen mee naar 
een hoofdprijs van welgeteld € 150,00 aan waardebonnen 
voor fietsonderdelen.  Slechts invullen van een kaartje bij 
de finish is nodig. Dat kan bij deelname op zaterdag en 
zondag. De trekking is op zondag omstreeks 16.30 uur op 
het finishterras. De winnaar moet wel aanwezig zijn.  
Hieronder een paar anekdotes van een fietstocht die ooit 
8234 deelnemers op een dag telde. 
Kleinschalig is de Leyetocht begonnen in augustus 1978 met 
230 deelnemers bij een route over 36 km en 191 “wielrenners” 
die op een zondagmorgen 91 km onder de wielen door 
draaiden. De langste rit ging achter zogenaamde voorrijders, 
die bepaalden het tempo. Verzamelen bij café Van Schijndel,  
het huidige Heeren Janssen, in Helvoirt . In een mistige omgeving 
stelden een peloton van bijna 200 renners op om een prestatie van 
formaat te leveren. Na afloop “allemaal” aan het donker bier 
adviseerden oud wielrenners. Goed voor het vochtpeil. 

Ridder Will van Rooij

Met  Koninginnedag in april 
2012 ontving Will van Rooij uit 
Biezenmortel een lintje en 
werd daarmee ridder. Deze met 
hart en ziel zijnde EHBO man is 
sinds mensenheugenis actief als 
vrijwilliger bij de Leyetocht. 
Hulde vanuit de Leyetocht voor 
zijn inzet. 

Boekweit 22

5076 HJ Haaren

Schildersbedrijfalisa@hotmail.com

sportief genieten
Geniet op een sportieve manier van de Loonse en Drunense Duinen. Natuurmonumenten wil zich graag 
voor een mooie en toegankelijke natuur blijven inzetten. Uw steun is daarbij hard nodig. Lid worden? 
Natuurlijk kan dat! Dan kunnen we blijven genieten van de natuur. Het kan al voor € 2,00 per maand!

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

sportiefgenieten



De Kleine Aa
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Waterschap De Dommel heeft in samenwerking met 
Brabants Landschap het dal van de Kleine Aa opnieuw 
ingericht. De Kleine Aa is een zijtak -of anders gezegd- 
het laatste stukje beek van De Beerze. De Beerze stroomt 
vanaf de Belgische grens tot aan de Essche Stroom en 
heet vanaf de Scheepsdonkseweg in Boxtel: Kleine Aa.
 
Tussen de Kapelweg en de Helweg in Boxtel is de beek in 
2011 over een lengte van 1,5 km hersteld. Het resultaat is 
een smalle beek, die kronkelend zijn weg zoekt door het 
landschap. Eén stuw in de beek is reeds vervangen door een 
vistrap. Een tweede vistrap wordt dit jaar nog aangelegd. 
Dankzij deze vistrappen kunnen vissen zoals de 
bittervoorn, kopvoorn en winde zich weer 
vrij verplaatsen tussen de Essche 
Stroom en bovenloop (oorsprong) van 
de Beerze. Door de oude stuwen was 
dat niet mogelijk. En door het 
gebruiken van stortsteen in deze vispassages verbetert de 
leefomgeving van de beschermde rivierdonderpad. Ook 
kikkers en salamanders zullen zich in de poelen in het 
beekdal meer thuis gaan voelen. 
Het landschap langs het water is gevarieerd met bloemrijk 
grasland, knotwilgen en ‘fladderiepen’. Wandelaars kunnen 
het gebied verkennen over een wandelpad.

Beekherstel
De kronkelende Kleine Aa is tijdens de ruilverkaveling in de 
jaren zestig van de vorige eeuw rechtgetrokken. Met 
aandacht voor cultuurhistorie heeft het waterschap de 
meanders (bochten) hersteld. De vorm van de beek is zoveel 
mogelijk teruggebracht naar de maatvoering en ligging uit 
1949. Helemaal in de staat terugbrengen zoals deze vroeger 
was,  gaat niet meer. De hoeveelheden water, die moet 
worden afgevoerd, zijn enorm toegenomen. De beek heeft 
nu tussen de verlaagde oevers een winterbedding gekregen. 
Bij hoge waterstanden (komt circa één keer per jaar voor) 

zorgt deze winterbedding voor 
voldoende ruimte om water te 
bergen. De verlaagde oevers 

hebben ook een functie in de  
natuurontwikkeling: door het 

hoogteverschil ontstaan natte en 
drogere plekken met de daarbij 

horende planten. 

Prachtig stukje natuur tijdens Leyetocht
Op de routes van 25 en 39 km van de Leyetocht 2012 

heeft Waterschap De Dommel een kijkpunt voor u ingericht 
aan de Kleine Aa. Op zondag 19 augustus kunt u met eigen 
ogen het resultaat bekijken van dit vruchtbaar stukje 
samenwerking tussen Brabants Landschap (zij beheren het 
beekdal) en Waterschap De Dommel. De natuur krijgt hier 
alle ruimte om te bloeien en groeien. De beek mag hier zijn 
eigen weg zoeken, buitenbochten verder uitschuren en 
binnenbochten mogen verzanden. Een prachtige plek 
om van te genieten.

Online inschrijven handig en snel  
Online inschrijven voor  de 

Leyetocht op zondag is al een 
drietal jaren mogelijk. Surf 
naar de website van de 
Leyetocht en zoek de link 
naar het digitaal 
inschrijven in het menu 
op.  Onder de noemer 
van NTFU Scan & Go is 

dit mogelijk.  NTFU, 
Nederlandse Toer Fiets 

Unie,  is de landelijke 
organisatie voor de toerfieters 

in Nederland en initiatiefnemer van 
deze mogelijkheid. Een barcode krijgt men automatisch als 
bevestigingsmail thuisgestuurd. Dat is tevens de sleutel om 
bij het vertrek te laten inscannen en het startbewijs snel in 
ontvangst te nemen. 

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om online in te schrijven 
voor de mountainbiketocht over 30, 40 of 50 km die op 
zaterdag 18 augustus van stapel loopt. De liefhebbers van deze 
discipline kunnen hun hart ophalen met start en finish in 
Helvoirt. Ook deze voorinschrijvers krijgen een 
bevestigingsmail met barcode na aanmelding. Deze code 
meenemen naar het vertrek en de deelnemer ontvangt zijn 
startbewijs na het scannen. Het gemak dient de mens.

Het land van Maas en Waal 
op de motor 
De motortocht is in 2012 voor de zevende keer. Ook dit jaar 
volgen de tweewielers met motor de route van 100 km. De 
start is op zaterdag 18 augustus om 16.00 uur maar het 
verzamelen begint al vanaf 15.00 uur. Doorgaans staat een 
peloton van wel 100 blinkende karretjes gereed. Het publiek 
geniet van zoveel motorgeweld. Een ererondje door Helvoirt 
biedt voor de nieuwsgierigen kansen om dat gepoetste 
materieel twee keer te zien. 

De toertocht volgt de route van de 100 km welke de fietsers op 
zondag rijden.  Dus volledig met pijlen uitgezet. Daar waar 

nodig zijn kleine aanpassingen uitgevoerd om te zorgen dat 
de motoren de juiste weg volgen geschikt voor  motoren.  
Verzamelen voor de Leye- motortoertocht is vanaf 15.00 uur. 
De motoren stellen zich op in de Kloosterstraat  volgens de 
bekende Le- Mans- start van vervlogen tijden. Het is als het 
ware een grote showroom van motoren, je hebt ruim de tijd  
om de motoren te bewonderen foto’s  te maken en uiteraard 
wat te drinken op het terras. Slaat de kerktoren vier uur dan 
is dat het sein om te vertrekken. In een konvooi vertrekken 
dan de motoren.  Inmiddels is het een traditie geworden om 
een ereronde door Helvoirt te rijden alvorens de echte toerrit 
begint.  Vele toeschouwers komen hier op af om de 
blinkende motoren te zien en deze uit te zwaaien voor de 
tocht van 100 km. Onderweg is een tussenstop gepland om 
even de benen te strekken. Er is daar de mogelijkheid om 
koffie en of wat fris te drinken om daarna de route  weer 
richting  Helvoirt te vervolgen waar de motoren rond 19.00 
uur worden terug verwacht op het Leyetocht terras bij 
Gastenbosch. De deelname is gratis en aanmelden is niet 
noodzakelijk maar wel handig voor de organisatie.
Informatie over de Leye-motortoertocht  bij Martin de Jong 
telefoon: 06-55374226

Magazine met nieuws Leyetocht 
Het Leyetocht magazine komt uit de koker van Stichting De 
Leyetocht uit  Helvoirt welke zorg draagt voor de uitgifte 
van dit jaarlijkse blad rond het fietsfeest Leyetocht. 

Machtige machines maken een extra rondje door Helvoirt voordat ze 
op weg gaan naar het land van Maas en Waal 

In januari 2012 stond het beekdal van de Kleine Aa voor het eerst vol 
water (foto uit de Beeldbank van Waterschap De Dommel).

De Kleine Aa bij Boxtel kronkelt weer 
(foto uit de Beeldbank van Waterschap De Dommel).
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Gratis entree



E-mail: theovanderheijden@mail.com

www.hetveerhuisdenbosch.nl

Cafetaria Terras

Hamers 
Metselwerken

Maarten Hamers
06-29248223

Vincent van Goghstraat 13
5268 BL Helvoirt
m-hamers@home.nl

H

M

• (Sier)- Bestratingen
• Div. Grond en Tuinwerkzaamheden
• Kleine Rioolwerkzaamheden
• Levering van Bestratingmaterialen
 zand, groend en compost

HANS KLERKS
Grondwerken & bestratingen

Lange Pad 28
5268 GE Helvoirt

0411-644122
06-51114595

T. 0411 - 643600
F. 0411 - 644426
M. info@bouwbedrijfbergman.nl
W. www.bouwbedrijfbergman.nl

Nieuwe website: www.bouwbedrijfbergman.nl

Zaterdag: Vanaf 18:00 tot 21:30 uur
Zon- en feestdagen: Vanaf 17:00 tot 21:00 uur
Kinderen t/m 3 jaar: Gratis
Volwassenen: € 13.90  p.p.
Kinderen van 3 t/m 12 jaar: €   7.90  p.p.

U kunt natuurlijk ook afhalen en a la carte eten. 

En voor feestjes vanaf 20 personen
leveren wij ook kant en klare buffetten aan huis!    

      
Op alle feestdagen zijn we geopend

vanaf 12:00 tot 22:00 uur!

De Chinese Muur, Kerkstraat 18, 5076 AW Haaren.
Tel: 0411-622446, Fax: 0411-622744

Doorlopend Buffet
“De Chinese Muur”

Dorpsstraat 20, 5061 HK  Oisterwijk
Tel. 013 - 528 23 32,  Fax 013 - 528 61 91
rene@renevanlinden.nl, www.renevanlinden.nl

tweewielerspecialist

RENÉ VAN LINDEN

 
 
 

Brabantse gastvrijheid, Ruime parkeerplaats, Landelijke omgeving. 
 Bourgondische keuken, Leuke kinderhoek, Gezellig terras. 

Voordelig maandmenu   Wisselende dagschotel. 

Wij zijn geopend:  Maandag t/m vrijdag :     9.00  tot 21.00 uur. 
Zondag     :     10.00 tot 20.00 uur.  
Zaterdag    : gesloten.  

Graag telefonisch reserveren.

Dealer van: 
Koga, Batavus,

Gazelle, Sparta, 
Giant, Cube, 

Raleigh, Johnny Loco,
Flyer



Open dag bij M van den 
Oever Boomkwekerijen
Aan het  Kerkeind in Haaren zet boomkwekerijen M van 
den Oever haar poorten open voor een open dag en toont 
de  verschillende werkwijzen van het bedrijf.  
Deelnemers aan de 25 en 39 km tocht  komen langs dit 
bedrijf, waar de ZLTO klaar staat om belangstellenden  
te verwelkomen.  Het terras staat klaar waar de fietsers 
na het bezichtigen van het bedrijf een  kopje koffie 
kunnen  drinken .  De bezoekers   zien op welke wijze ze 
kwalitatief goede bomen kweken en wat daarbij allemaal 
komt kijken.  Zo zijn o.a. de machines te zien waarmee 
de werkzaamheden geschieden.  Daarnaast zijn er een 
paar leuke  activiteiten voor de kinderen.
M. van den Oever Boomkwekerijen kweekt op een areaal van 
140 hectare verschillende soorten laanbomen, vormbomen en 
solitairheesters.  Als handelsbedrijf  levert het bedrijf  een 
totaalpakket aan bomen en planten aan haar relaties. 

M. van den Oever is een heel oud Haarens bedrijf  met een 
rijke historie.  Johannes van den Oever vestigde zich rond 
1791 in Haaren en had naast een boerenbedrijf al een klein 
areaal met boomkwekerijgewassen. Daarnaast was hij ook 
burgemeester van de gemeente Haaren.  Momenteel  is de 
zevende generatie van de familie van den Oever werkzaam in 
het bedrijf.   M.  van den Oever Boomkwekerijen hecht veel 
waarde aan een milieuvriendelijke teelt van bomen en 
planten. Vanaf september 2008 is de gehele boomkwekerij 
daarom gecertificeerd onder het Milieukeur certificaat. De  
afnemers komen  voornamelijk uit de groep  groen 
voorzieners,  gemeenten en provincies in diverse landen van 
Europa.  Fietsend door de gemeente Haaren ziet men diverse 
boomkwekerijen. De gemeente en directe omgeving mag zich 
met recht de ‘Tuin van Brabant’ noemen.  De boomkwekerij-
sector in deze omgeving is uitgegroeid tot een belangrijke 
bron van werkgelegenheid en is een stimulator van 
innovatieve ontwikkelingen.  Als bedrijf is Van den Oever  
aangesloten bij Greenport Midden-Brabant en daarin werken 
de boomkwekers  op verschillende terreinen samen.  Binnen 
de greenport is  een opleiding boomkwekerij  gestart waarbij 
leerlingen rouleren over de verschillende bedrijven.   

Aanmelden voor het magazine 
van de Leyetocht is mogelijk 
via de website van de Leyetocht 
op het tabblad contact.

Bomen in de “Tuin van Brabant “
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Wapenfeiten en mijlpalen 
bij fietsfeest 
Sinds 1978 timmert de Leyetocht aan de weg om 
iedereen te behagen met fietsplezier als onderdeel van 
een fietsfeest. Sindsdien bereikt de groep vrijwilligerstal 
van mijlpalen en wapenfeiten in combinatie met de 
omvangrijke groep deelnemers. 

“Op naar de 150.000 deelnemers”, zo luidt de slogan  bij de 
Leyetocht.  Amper een paar duizend deelnemers en de 
mijlpaal met 150.000 deelnemers is voor de Leyetocht bereikt 
sinds haar eerste rit in 1978.  Dat hoopt men bij dit fietsfeest 
op zondag 19 augustus 2012 te bereiken. Een feit om trots op 
te zijn zodat de organisatoren een mooie feestje er omheen 
bouwen  bij het bereiken van deze mijlpaal.  

De Leyestroomroute
In 2012 is de Leyetocht voor Brabant al 35 jaar een begrip en 
een mijlpaal voor het dorp met ruim 4500 zielen. Een tweede 
mijlpaal is het tienjarig bestaan van de Leyestroomroute, een 
permanente fietsroute van 25, 30, 50 km door Helvoirt, 
Haaren, Esch, Biezenmortel, Giersbergen langs 
schilderachtige plaatsen  met stukken dwars door het 
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en de 
Kampina. Dit wapenfeit gaat de organisatie van de Leyetocht 
op een toepasselijke wijze aandacht geven. Het plan is in de 
vier kernen van de gemeente Haaren zitbanken te plaatsen 
langs de Leyestroomroute. Het biedt 
ruimte en rust om onderweg de benen te strekken en nog 
meer te genieten van de natuur, de omgeving en 
cultuurhistorische plaatsen aan de route. Dit plan krijgt vorm 
in samenwerking met de ANWB. Routekaarten van deze 
populaire route, de Leyestroomroute,  zijn te koop bij de 
Rustende Jager in Biezenmortel. 

Leyetocht magazine
Het Leyetocht magazine met nieuws en feiten over het 
fietsfeest uit Helvoirt is een geliefd blad. Er rollen 16.000 
stuks van de persen. Mocht je ook het blad thuis willen 
hebben en woon je niet in Helvoirt, Haaren, Esch of 
Udenhout dan is aanmelding mogelijk op de website van de 
Leyetocht www.leyetocht.nl  Ga naar leyekrant@leyetocht.nl 
en meld je aan met naam, adres, huisnummer, postcode en 
plaats. Begin augustus valt het blad op de mat. Erg handig 
voor iedereen. Adreswijzigingen en 
afmeldingen kan men op dat 
e-mailadres ook doorgeven. 

Mountainbikerit speciaal voor de jeugd

Kerkeind 16
5076 AC Haaren
Tel. 0411-621396
www.automobielbedrijfmvanesch.nl

BOOMROOIERIJ
VAN WIJK & ZN V.O.F.

Udenhoutseweg 21
5268 CG Helvoirt

Telefoon/fax 0411 - 643457
Autotelefoon 06 51480796

e-mail:woodywoodpecker5@wanadoo.nl

Voor het .....
• Rooien van bomen,
• afvoeren van stam en/of takhout
• uitfrezen van stobben
• takhoutversnipperen
   tot 30 cm doorsnee
kunt u bij ons terecht.

Bos-onderhoud kunnen wij ook verzorgen.

Tevens gespecialiseerd in het rooien van moeilijk staande bomen.

Met een derde keuzeafstand van 30 km hoopt de 
Leyetocht meer jeugdigen bij haar op zaterdag 18 
augustus te houden ATB-Leyetocht te mogen begroeten. 
Voor de grotere jongens en grotere dames staan tochten 
over 40 en 50 km op het programma. Het vertrek is 
vanuit Gastenbosch in Helvoirt tussen 8.30 en 10.30 uur. 
Het is al weer de zesde tocht over heuvels, door bossen en 
langs waterlopen met soms slopende zanderige paden. Er 
zijn twee stops onderweg voor het aanvullen van de 
drankvoorraad en om de inwendige mens te versterken.  
Bij de finish zijn douches aanwezig.  Voor vijf euro is 
deelname mogelijk. Toerfietskaarthouders krijgen een 
euro korting. De jeugd tot en met 12 jaar fietsen mee 
voor 50 eurocent. 

Spannend is het deelnemen aan een rit over onbekend 
terrein. De uitdaging een strijd te voeren met de natuur maar 
gelijktijdig ook te genieten van die natuur met zijn pracht en 
schoonheid onderweg in bossen en lanen bezorgt de 
deelnemer een opgetogen gevoel. Op het terras is het 
uitpuffen en elkaars ervaringen delen. Opvallend is de 
deelname van de personen die op zaterdag de ATB tocht 
fietsen en op zondag de vrije toertocht “even” doen.  
Een feit dat een trotse moeder onderstreept. 

Hennie van Loon uit Werkendam vertelt: “Blij verrast waren 
we toen bleek dat onze zoon Wesley van 13 jaar op de flyer 
van de Leyetocht staat.  Hij fiets nu net twee jaar. Hij fiets 
ook de wedstrijden van de landelijke jeugd en in 2011  heeft 
hij aan de  marathon  van Houffalize over 45 km en de Bart 
Brentjes over 65 km meegedaan. En ja we zijn allemaal 
besmet met het fietsvirus. Ik fiets samen met mijn twee 
mannen op zondag de Leyetocht met de gewone fiets de 50 
km . Dus de mannen hebben op zaterdag dan al de MTB 
tocht over minimaal 40 km achter de rug en fietsen daags 
daarna op zondag nog lekker met mij mee .”

De chiquita’s  worden 
gesponsord door: 

                          

                         
 Helvoirt

Van de LooVan de Loo

Bakkerij Peter en Monique 
Coppens stelt Helvoirtse 

Leyers beschikbaar 
voor bijzondere prestaties.





Essche Fietsdag
Zondag 24 juni
40-70-100 km

Info: 06-17802617
www.eschweb.nl/esschefietsdag 

Overnachten Leyetocht
Hotel Guldenberg, Helvoirt 

Leyetocht arrangement
Met gratis deelname aan

Brabants Grootste Fietsfeest
www.guldenberg.nl

Optreden van Ron Besselink 
Dit jaar is niet het eerste optreden van Ron tijdens de 
Leyetocht. Vorig jaar 2011, tijdens het eerste lustrum van 
de ATB-Leyetocht heeft Ron namelijk ook al opgetreden. 
Dit jaar is hij aanwezig tijdens de ATB-Leyetocht zaterdag 
en tijdens het 35 jarig bestaan van de Leyetocht op 
zondag.
Ron is 27 jaar en is al op vroege leeftijd als DJ begonnen met 
muziek. Zo kwam hij in contact met Grad Damen en mocht, 
tijdens een optreden van Grad een paar nummers zingen. Ook 
is hij in die tijd in contact gekomen met Leon Muskens via 
Leon is hij weer in contact gekomen met Lex Harding van 
radio Mexico. In juli 2006 deed Ron mee aan een talentenjacht 
in Den Bosch genaamd het “Levenslied Festival” hier moest 

hij voor 8000 mensen optreden en niet onverdienstelijk hij werd 
eerste, en de krant kopte, glazenwasser blijft op de grond.
Oktober 2006 deed hij mee aan een talenten jacht bij radio 8FM, 
hier werd Ron tweede. Een van de juryleden, John van de Ven 
was zeer te spreken over Ron (John is producer geweest van 
Andre Hazes.) In 2008 kwam de eerste single uit getiteld “Als ik 
in je ogen kijk” snel gevolgd door “Arivedeci”. 1n 2009 de 
derde single “Soms als ik alleen ben” een eer betoon aan opa 
Gerrit en zelf geschreven door Ron. In 2010 het vrolijke 
nummer “Vandaag is mijn dag” dit lied is geschreven door 
Frank Netten. Eind  2011 “Dans de salsa” dit lied is nu te zien op 
you tube. Er liggen nog twee nieuwe nummers gereed om de 
studio in te gaan en deze op te nemen. Met zijn Hollandse 
muziek staat Ron garant voor een gezellige sfeer op het finish-
terras bij Gastenbosch. Meer info: www.ronbesselink.nl
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Gelderse wegen voor Brabantse pedaalridders bij Brabants fietsfeest.

De wind van het polderlandschap en de rust van de duinen zorgen voor speciale sfeer.

De geur van dennennaalden en het polderlandschap De asfaltridders draaien langs waterwegen  en over dijken.De asfaltridders draaien langs waterwegen  en over dijken.

De 36ste Leyetocht is op 
zondag 18 augustus 2013,
het is de derde zondag 
van augustus. 

Gemullehoekenweg 11
5061 MA OISTERWIJK

Tel: 013-5210623
E-mail: info@BertBikeShop.nl

ATTRACTIE.COM

ATTRACTIES & PROMOTIE



912

Sportlaan 3
5268 HS Helvoirt

tel. 0411 64 30 81
www.autoservicecockvanderloo.nl

Bekend door kwaliteit en service

Ook voor campers en caravans

‘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

Voor al uw sfeervolle
feesten en gelegenheden.

Nu uitgebreid met:
Tuinkamer

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

www.hetboerderijtje.nl

Specialist in reparatie aan en 
onderhoud van LPG en CNG 

installaties tegen scherpe prijzen.
Achterstraat 59, 5268EB, Helvoirt

Telefoon: 0411-795028
email: info@verdampere.nl  www.verdampere.nl 

                  Autobedrijf
In-verkoop  van gebruikte en nieuwe auto’s schadetaxatie en herstel 

Lindelaan 5 5268 CB Helvoirt Info@dejonghelvoirt.nl         Ma t/m  vr 8.00-20.00u 
Tel 0411-641230 fax.04114184 www.dejonghelvoirtnl              Za 8.00 tot 15.00u
Onderhoud                           Reparatie       APK Keuringen 

…van nature gastvrij

Onbegrensd genieten Zoekt u een plek waar u nog kunt genieten van 
echte stilte? Te midden van de bosrijke omgeving 
van Nationaal Park ‘Loonse en Drunense Duinen’ 
en bij steden als ’s–Hertogenbosch en Tilburg 
ligt hotel Guldenberg. 

U kunt heerlijk genieten van de rust, ruimte en 
uitstekende faciliteiten die ons hotel biedt. Hier 
vindt u nog authentieke Brabantse gastvrijheid 
gekoppeld aan moderne voorzieningen die u 
vandaag de dag verlangt.

Guldenberg 12, 5268 KR  Helvoirt   |   T. 0411 - 64 24 24  F. 0411 - 64 24 32   |   info@guldenberg.nl   |   www.guldenberg.nl



De Witte Molen in Meeuwen is een grondzeiler en staat er al sinds 1740. De plaats van nu is nog maar sinds 1996. Eerst stond de molen aan de overkant van de weg 
waar nu diervoeders worden geproduceerd. Deelnemers aan de Leyetocht over 75-100 en 150 km passeren deze heel fraaie molen in het Land van Heusden en Altena.  
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Het fietsfeest van de Leyetocht loodst de gezinstochten over 25 
en 39 km richting Vught en Esch naar Boxtel om daar een 
bezoek te brengen aan de Kleine Aa van Waterschap De 
Dommel. Daar krijgen belangstellenden uitleg over de 
werkzaamheden hoe de Kleine Aa te laten meanderen net als in 
vroegere tijden. Verder komt men door de Kampina en bezoekt 
een open dag van de ZLTO. Dit jaar is dat bij een bekende 
boomkwekerij in Haaren. 
Vijftig kilometer telt de route die als het ware om en door de 
Loonse en Drunense Duinen loopt. Onderweg een bezoek 
brengend aan een zuivelboerderij De Kern in Drunen. Deze 
fietsers snuiven even aan de geur van het polderlandschap 
maar ook aan die van dennennaalden. 

De drie langste afstanden 75, 100 en 150 km volgen de pijlen 
vanuit Helvoirt naar Heusden om daar de Maas over te steken naar 
het land van Maas en Waal. Zij genieten van het landschap van 
dijken, uiterwaarden en prachtige bouwwerken met daaronder tal 
van molens. Een molen die eruit springt gezien de kleur is de Witte 
Molen in Meeuwen. Een pracht bouwwerk die ooit is verplaatst. 
Een publicatiebord bord aan de voet van de molen geeft een 
indrukwekkende geschiedenis weer vanaf het jaartal 1740. De tekst 
hiervan luidt als volgt: 

De Witte Molen werd in 1740 voor de Vrijheer van Eethen en 
Meeuwen, Van Hemert geheten gebouwd, zoals de fraaie 
gevelsteen vermeldt, dat deze eerste steen gelegd werd door Johan 
Maurits van Hemert en de laatste door Dirk. Nadat de molen over 
ging in het geslacht Van Bleyswijk, werden hierna Gerrit 
Vermeulen te Waspik en vervolgens Piet Walraven opgevolgd door 
A.Walraven. Tot slot kwam de molen in 1922 in bezit van Jac. Vos, 
wiens familie de molen exploiteerde tot de jaren vijftig. In 1940 
werd de molen als eerste in Altena door Chris van Bussel voorzien 
van zijn stroomlijnwieken. Na zware beschadiging in de oorlog 
kwam de molen na herstel weer in bedrijf. Het bedrijf groeide 
inmiddels uit tot een gigantisch fabriekscomplex, waarbinnen de 
molen geen functie meer had. Toch werd de molen door de familie 
Vos in 1964 weer fraai opgeknapt. Tot slot werd de molen na 
overdracht aan de molenstichting in 1986 verplaatst naar de 
overzijde van de weg op een weer vrije standplaats. Een grondige 
restauratie volgde, waarbij wederom het klassieke wieksysteem 
werd aangebracht. Sinds 1996 is de molen weer volledig 
bedrijfsvaardig en te bezichtigen indien de molen draait. 

Presentatie op terras
Martin Stone  presenteert  op zondagmiddag  de  Leyetocht. Naast 
het interviewen van de deelnemers aan de Leyetocht geeft hij 
diversen live optredens op het podium van het finishterras bij 
Gastenbosch. Hij zingt dan uit een ruim repertoire van popsongs en 
of mooie ballades, uit zijn ruime cover repertoire. De luisteraars 
kunnen  eigen verzoeksongs indienen. Enkele hoogte punten uit de 
lange carrière van een rasartiest. 1999: Winnaar op songfestival 
van het eiland Malta. 2002: Winnaar internationaal songfestival te 
Brussel. 2003: Megacharts notering met eigen cd. 2006: Div. live 
optredens in Oostenrijk. 2010: X-Factor bij laatste 30 van 16000 
deelnemers. Meer informatie kunt u vinden op:  
www.martinstone.nl

Duinen,  dijken, bomen, bruggen en bouwwerken 
                 zijn de attracties voor het fietslegioen vanuit Helvoirt  
Duinen,  dijken, bomen, bruggen en bouwwerken 
                 zijn de attracties voor het fietslegioen vanuit Helvoirt  

www.desmaakvancroy.nl

nu bij alle 
croy restaurants

croyse hoeve aarle rixtel  tel. 0492 - 381 348

croy de pettelaar ‘s-hertogenbosch  tel. 073 - 61 47 474

croy ‘t stokske moergestel tel. 013 - 513 1385 

croy buitenhof roggel tel. 0475 - 491 181

croy de goffertboerderij nijmegen tel. 024 - 355 0152

de jarigeeet gratis! bij reservering vanaf 6 personen
zie website 

3-gangen
keuzemenu

€19,95 p.p.€15,95 p.p.€12,95 p.p.
vrijdag t/m zondag dinsdag t/m donderdagmaandag

croy bier 
is nu ook 

verkrijgbaar 
bij uw 

slijterij!
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Essche Fietsdag
Zondag 24 juni
40-70-100 km

Info: 06-17802617
www.eschweb.nl/esschefietsdag 

Overnachten Leyetocht
Hotel Guldenberg, Helvoirt 

Leyetocht arrangement
Met gratis deelname aan

Brabants Grootste Fietsfeest
www.guldenberg.nl
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Dit jaar is niet het eerste optreden van Ron tijdens de 
Leyetocht. Vorig jaar 2011, tijdens het eerste lustrum van 
de ATB-Leyetocht heeft Ron namelijk ook al opgetreden. 
Dit jaar is hij aanwezig tijdens de ATB-Leyetocht zaterdag 
en tijdens het 35 jarig bestaan van de Leyetocht op 
zondag.
Ron is 27 jaar en is al op vroege leeftijd als DJ begonnen met 
muziek. Zo kwam hij in contact met Grad Damen en mocht, 
tijdens een optreden van Grad een paar nummers zingen. Ook 
is hij in die tijd in contact gekomen met Leon Muskens via 
Leon is hij weer in contact gekomen met Lex Harding van 
radio Mexico. In juli 2006 deed Ron mee aan een talentenjacht 
in Den Bosch genaamd het “Levenslied Festival” hier moest 

hij voor 8000 mensen optreden en niet onverdienstelijk hij werd 
eerste, en de krant kopte, glazenwasser blijft op de grond.
Oktober 2006 deed hij mee aan een talenten jacht bij radio 8FM, 
hier werd Ron tweede. Een van de juryleden, John van de Ven 
was zeer te spreken over Ron (John is producer geweest van 
Andre Hazes.) In 2008 kwam de eerste single uit getiteld “Als ik 
in je ogen kijk” snel gevolgd door “Arivedeci”. 1n 2009 de 
derde single “Soms als ik alleen ben” een eer betoon aan opa 
Gerrit en zelf geschreven door Ron. In 2010 het vrolijke 
nummer “Vandaag is mijn dag” dit lied is geschreven door 
Frank Netten. Eind  2011 “Dans de salsa” dit lied is nu te zien op 
you tube. Er liggen nog twee nieuwe nummers gereed om de 
studio in te gaan en deze op te nemen. Met zijn Hollandse 
muziek staat Ron garant voor een gezellige sfeer op het finish-
terras bij Gastenbosch. Meer info: www.ronbesselink.nl
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Gelderse wegen voor Brabantse pedaalridders bij Brabants fietsfeest.

De wind van het polderlandschap en de rust van de duinen zorgen voor speciale sfeer.

De geur van dennennaalden en het polderlandschap De asfaltridders draaien langs waterwegen  en over dijken.De asfaltridders draaien langs waterwegen  en over dijken.

De 36ste Leyetocht is op 
zondag 18 augustus 2013,
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Gemullehoekenweg 11
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Open dag bij M van den 
Oever Boomkwekerijen
Aan het  Kerkeind in Haaren zet boomkwekerijen M van 
den Oever haar poorten open voor een open dag en toont 
de  verschillende werkwijzen van het bedrijf.  
Deelnemers aan de 25 en 39 km tocht  komen langs dit 
bedrijf, waar de ZLTO klaar staat om belangstellenden  
te verwelkomen.  Het terras staat klaar waar de fietsers 
na het bezichtigen van het bedrijf een  kopje koffie 
kunnen  drinken .  De bezoekers   zien op welke wijze ze 
kwalitatief goede bomen kweken en wat daarbij allemaal 
komt kijken.  Zo zijn o.a. de machines te zien waarmee 
de werkzaamheden geschieden.  Daarnaast zijn er een 
paar leuke  activiteiten voor de kinderen.
M. van den Oever Boomkwekerijen kweekt op een areaal van 
140 hectare verschillende soorten laanbomen, vormbomen en 
solitairheesters.  Als handelsbedrijf  levert het bedrijf  een 
totaalpakket aan bomen en planten aan haar relaties. 

M. van den Oever is een heel oud Haarens bedrijf  met een 
rijke historie.  Johannes van den Oever vestigde zich rond 
1791 in Haaren en had naast een boerenbedrijf al een klein 
areaal met boomkwekerijgewassen. Daarnaast was hij ook 
burgemeester van de gemeente Haaren.  Momenteel  is de 
zevende generatie van de familie van den Oever werkzaam in 
het bedrijf.   M.  van den Oever Boomkwekerijen hecht veel 
waarde aan een milieuvriendelijke teelt van bomen en 
planten. Vanaf september 2008 is de gehele boomkwekerij 
daarom gecertificeerd onder het Milieukeur certificaat. De  
afnemers komen  voornamelijk uit de groep  groen 
voorzieners,  gemeenten en provincies in diverse landen van 
Europa.  Fietsend door de gemeente Haaren ziet men diverse 
boomkwekerijen. De gemeente en directe omgeving mag zich 
met recht de ‘Tuin van Brabant’ noemen.  De boomkwekerij-
sector in deze omgeving is uitgegroeid tot een belangrijke 
bron van werkgelegenheid en is een stimulator van 
innovatieve ontwikkelingen.  Als bedrijf is Van den Oever  
aangesloten bij Greenport Midden-Brabant en daarin werken 
de boomkwekers  op verschillende terreinen samen.  Binnen 
de greenport is  een opleiding boomkwekerij  gestart waarbij 
leerlingen rouleren over de verschillende bedrijven.   

Aanmelden voor het magazine 
van de Leyetocht is mogelijk 
via de website van de Leyetocht 
op het tabblad contact.

Bomen in de “Tuin van Brabant “
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Wapenfeiten en mijlpalen 
bij fietsfeest 
Sinds 1978 timmert de Leyetocht aan de weg om 
iedereen te behagen met fietsplezier als onderdeel van 
een fietsfeest. Sindsdien bereikt de groep vrijwilligerstal 
van mijlpalen en wapenfeiten in combinatie met de 
omvangrijke groep deelnemers. 

“Op naar de 150.000 deelnemers”, zo luidt de slogan  bij de 
Leyetocht.  Amper een paar duizend deelnemers en de 
mijlpaal met 150.000 deelnemers is voor de Leyetocht bereikt 
sinds haar eerste rit in 1978.  Dat hoopt men bij dit fietsfeest 
op zondag 19 augustus 2012 te bereiken. Een feit om trots op 
te zijn zodat de organisatoren een mooie feestje er omheen 
bouwen  bij het bereiken van deze mijlpaal.  

De Leyestroomroute
In 2012 is de Leyetocht voor Brabant al 35 jaar een begrip en 
een mijlpaal voor het dorp met ruim 4500 zielen. Een tweede 
mijlpaal is het tienjarig bestaan van de Leyestroomroute, een 
permanente fietsroute van 25, 30, 50 km door Helvoirt, 
Haaren, Esch, Biezenmortel, Giersbergen langs 
schilderachtige plaatsen  met stukken dwars door het 
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en de 
Kampina. Dit wapenfeit gaat de organisatie van de Leyetocht 
op een toepasselijke wijze aandacht geven. Het plan is in de 
vier kernen van de gemeente Haaren zitbanken te plaatsen 
langs de Leyestroomroute. Het biedt 
ruimte en rust om onderweg de benen te strekken en nog 
meer te genieten van de natuur, de omgeving en 
cultuurhistorische plaatsen aan de route. Dit plan krijgt vorm 
in samenwerking met de ANWB. Routekaarten van deze 
populaire route, de Leyestroomroute,  zijn te koop bij de 
Rustende Jager in Biezenmortel. 

Leyetocht magazine
Het Leyetocht magazine met nieuws en feiten over het 
fietsfeest uit Helvoirt is een geliefd blad. Er rollen 16.000 
stuks van de persen. Mocht je ook het blad thuis willen 
hebben en woon je niet in Helvoirt, Haaren, Esch of 
Udenhout dan is aanmelding mogelijk op de website van de 
Leyetocht www.leyetocht.nl  Ga naar leyekrant@leyetocht.nl 
en meld je aan met naam, adres, huisnummer, postcode en 
plaats. Begin augustus valt het blad op de mat. Erg handig 
voor iedereen. Adreswijzigingen en 
afmeldingen kan men op dat 
e-mailadres ook doorgeven. 

Mountainbikerit speciaal voor de jeugd

Kerkeind 16
5076 AC Haaren
Tel. 0411-621396
www.automobielbedrijfmvanesch.nl

BOOMROOIERIJ
VAN WIJK & ZN V.O.F.

Udenhoutseweg 21
5268 CG Helvoirt

Telefoon/fax 0411 - 643457
Autotelefoon 06 51480796

e-mail:woodywoodpecker5@wanadoo.nl

Voor het .....
• Rooien van bomen,
• afvoeren van stam en/of takhout
• uitfrezen van stobben
• takhoutversnipperen
   tot 30 cm doorsnee
kunt u bij ons terecht.

Bos-onderhoud kunnen wij ook verzorgen.

Tevens gespecialiseerd in het rooien van moeilijk staande bomen.

Met een derde keuzeafstand van 30 km hoopt de 
Leyetocht meer jeugdigen bij haar op zaterdag 18 
augustus te houden ATB-Leyetocht te mogen begroeten. 
Voor de grotere jongens en grotere dames staan tochten 
over 40 en 50 km op het programma. Het vertrek is 
vanuit Gastenbosch in Helvoirt tussen 8.30 en 10.30 uur. 
Het is al weer de zesde tocht over heuvels, door bossen en 
langs waterlopen met soms slopende zanderige paden. Er 
zijn twee stops onderweg voor het aanvullen van de 
drankvoorraad en om de inwendige mens te versterken.  
Bij de finish zijn douches aanwezig.  Voor vijf euro is 
deelname mogelijk. Toerfietskaarthouders krijgen een 
euro korting. De jeugd tot en met 12 jaar fietsen mee 
voor 50 eurocent. 

Spannend is het deelnemen aan een rit over onbekend 
terrein. De uitdaging een strijd te voeren met de natuur maar 
gelijktijdig ook te genieten van die natuur met zijn pracht en 
schoonheid onderweg in bossen en lanen bezorgt de 
deelnemer een opgetogen gevoel. Op het terras is het 
uitpuffen en elkaars ervaringen delen. Opvallend is de 
deelname van de personen die op zaterdag de ATB tocht 
fietsen en op zondag de vrije toertocht “even” doen.  
Een feit dat een trotse moeder onderstreept. 

Hennie van Loon uit Werkendam vertelt: “Blij verrast waren 
we toen bleek dat onze zoon Wesley van 13 jaar op de flyer 
van de Leyetocht staat.  Hij fiets nu net twee jaar. Hij fiets 
ook de wedstrijden van de landelijke jeugd en in 2011  heeft 
hij aan de  marathon  van Houffalize over 45 km en de Bart 
Brentjes over 65 km meegedaan. En ja we zijn allemaal 
besmet met het fietsvirus. Ik fiets samen met mijn twee 
mannen op zondag de Leyetocht met de gewone fiets de 50 
km . Dus de mannen hebben op zaterdag dan al de MTB 
tocht over minimaal 40 km achter de rug en fietsen daags 
daarna op zondag nog lekker met mij mee .”

De chiquita’s  worden 
gesponsord door: 

                          

                         
 Helvoirt

Van de LooVan de Loo

Bakkerij Peter en Monique 
Coppens stelt Helvoirtse 

Leyers beschikbaar 
voor bijzondere prestaties.



E-mail: theovanderheijden@mail.com

www.hetveerhuisdenbosch.nl

Cafetaria Terras

Hamers 
Metselwerken

Maarten Hamers
06-29248223

Vincent van Goghstraat 13
5268 BL Helvoirt
m-hamers@home.nl

H

M

• (Sier)- Bestratingen
• Div. Grond en Tuinwerkzaamheden
• Kleine Rioolwerkzaamheden
• Levering van Bestratingmaterialen
 zand, groend en compost

HANS KLERKS
Grondwerken & bestratingen

Lange Pad 28
5268 GE Helvoirt

0411-644122
06-51114595

T. 0411 - 643600
F. 0411 - 644426
M. info@bouwbedrijfbergman.nl
W. www.bouwbedrijfbergman.nl

Nieuwe website: www.bouwbedrijfbergman.nl

Zaterdag: Vanaf 18:00 tot 21:30 uur
Zon- en feestdagen: Vanaf 17:00 tot 21:00 uur
Kinderen t/m 3 jaar: Gratis
Volwassenen: € 13.90  p.p.
Kinderen van 3 t/m 12 jaar: €   7.90  p.p.

U kunt natuurlijk ook afhalen en a la carte eten. 

En voor feestjes vanaf 20 personen
leveren wij ook kant en klare buffetten aan huis!    

      
Op alle feestdagen zijn we geopend

vanaf 12:00 tot 22:00 uur!

De Chinese Muur, Kerkstraat 18, 5076 AW Haaren.
Tel: 0411-622446, Fax: 0411-622744

Doorlopend Buffet
“De Chinese Muur”

Dorpsstraat 20, 5061 HK  Oisterwijk
Tel. 013 - 528 23 32,  Fax 013 - 528 61 91
rene@renevanlinden.nl, www.renevanlinden.nl

tweewielerspecialist

RENÉ VAN LINDEN

 
 
 

Brabantse gastvrijheid, Ruime parkeerplaats, Landelijke omgeving. 
 Bourgondische keuken, Leuke kinderhoek, Gezellig terras. 

Voordelig maandmenu   Wisselende dagschotel. 

Wij zijn geopend:  Maandag t/m vrijdag :     9.00  tot 21.00 uur. 
Zondag     :     10.00 tot 20.00 uur.  
Zaterdag    : gesloten.  

Graag telefonisch reserveren.

Dealer van: 
Koga, Batavus,

Gazelle, Sparta, 
Giant, Cube, 

Raleigh, Johnny Loco,
Flyer



De Kleine Aa
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Waterschap De Dommel heeft in samenwerking met 
Brabants Landschap het dal van de Kleine Aa opnieuw 
ingericht. De Kleine Aa is een zijtak -of anders gezegd- 
het laatste stukje beek van De Beerze. De Beerze stroomt 
vanaf de Belgische grens tot aan de Essche Stroom en 
heet vanaf de Scheepsdonkseweg in Boxtel: Kleine Aa.
 
Tussen de Kapelweg en de Helweg in Boxtel is de beek in 
2011 over een lengte van 1,5 km hersteld. Het resultaat is 
een smalle beek, die kronkelend zijn weg zoekt door het 
landschap. Eén stuw in de beek is reeds vervangen door een 
vistrap. Een tweede vistrap wordt dit jaar nog aangelegd. 
Dankzij deze vistrappen kunnen vissen zoals de 
bittervoorn, kopvoorn en winde zich weer 
vrij verplaatsen tussen de Essche 
Stroom en bovenloop (oorsprong) van 
de Beerze. Door de oude stuwen was 
dat niet mogelijk. En door het 
gebruiken van stortsteen in deze vispassages verbetert de 
leefomgeving van de beschermde rivierdonderpad. Ook 
kikkers en salamanders zullen zich in de poelen in het 
beekdal meer thuis gaan voelen. 
Het landschap langs het water is gevarieerd met bloemrijk 
grasland, knotwilgen en ‘fladderiepen’. Wandelaars kunnen 
het gebied verkennen over een wandelpad.

Beekherstel
De kronkelende Kleine Aa is tijdens de ruilverkaveling in de 
jaren zestig van de vorige eeuw rechtgetrokken. Met 
aandacht voor cultuurhistorie heeft het waterschap de 
meanders (bochten) hersteld. De vorm van de beek is zoveel 
mogelijk teruggebracht naar de maatvoering en ligging uit 
1949. Helemaal in de staat terugbrengen zoals deze vroeger 
was,  gaat niet meer. De hoeveelheden water, die moet 
worden afgevoerd, zijn enorm toegenomen. De beek heeft 
nu tussen de verlaagde oevers een winterbedding gekregen. 
Bij hoge waterstanden (komt circa één keer per jaar voor) 

zorgt deze winterbedding voor 
voldoende ruimte om water te 
bergen. De verlaagde oevers 

hebben ook een functie in de  
natuurontwikkeling: door het 

hoogteverschil ontstaan natte en 
drogere plekken met de daarbij 

horende planten. 

Prachtig stukje natuur tijdens Leyetocht
Op de routes van 25 en 39 km van de Leyetocht 2012 

heeft Waterschap De Dommel een kijkpunt voor u ingericht 
aan de Kleine Aa. Op zondag 19 augustus kunt u met eigen 
ogen het resultaat bekijken van dit vruchtbaar stukje 
samenwerking tussen Brabants Landschap (zij beheren het 
beekdal) en Waterschap De Dommel. De natuur krijgt hier 
alle ruimte om te bloeien en groeien. De beek mag hier zijn 
eigen weg zoeken, buitenbochten verder uitschuren en 
binnenbochten mogen verzanden. Een prachtige plek 
om van te genieten.

Online inschrijven handig en snel  
Online inschrijven voor  de 

Leyetocht op zondag is al een 
drietal jaren mogelijk. Surf 
naar de website van de 
Leyetocht en zoek de link 
naar het digitaal 
inschrijven in het menu 
op.  Onder de noemer 
van NTFU Scan & Go is 

dit mogelijk.  NTFU, 
Nederlandse Toer Fiets 

Unie,  is de landelijke 
organisatie voor de toerfieters 

in Nederland en initiatiefnemer van 
deze mogelijkheid. Een barcode krijgt men automatisch als 
bevestigingsmail thuisgestuurd. Dat is tevens de sleutel om 
bij het vertrek te laten inscannen en het startbewijs snel in 
ontvangst te nemen. 

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om online in te schrijven 
voor de mountainbiketocht over 30, 40 of 50 km die op 
zaterdag 18 augustus van stapel loopt. De liefhebbers van deze 
discipline kunnen hun hart ophalen met start en finish in 
Helvoirt. Ook deze voorinschrijvers krijgen een 
bevestigingsmail met barcode na aanmelding. Deze code 
meenemen naar het vertrek en de deelnemer ontvangt zijn 
startbewijs na het scannen. Het gemak dient de mens.

Het land van Maas en Waal 
op de motor 
De motortocht is in 2012 voor de zevende keer. Ook dit jaar 
volgen de tweewielers met motor de route van 100 km. De 
start is op zaterdag 18 augustus om 16.00 uur maar het 
verzamelen begint al vanaf 15.00 uur. Doorgaans staat een 
peloton van wel 100 blinkende karretjes gereed. Het publiek 
geniet van zoveel motorgeweld. Een ererondje door Helvoirt 
biedt voor de nieuwsgierigen kansen om dat gepoetste 
materieel twee keer te zien. 

De toertocht volgt de route van de 100 km welke de fietsers op 
zondag rijden.  Dus volledig met pijlen uitgezet. Daar waar 

nodig zijn kleine aanpassingen uitgevoerd om te zorgen dat 
de motoren de juiste weg volgen geschikt voor  motoren.  
Verzamelen voor de Leye- motortoertocht is vanaf 15.00 uur. 
De motoren stellen zich op in de Kloosterstraat  volgens de 
bekende Le- Mans- start van vervlogen tijden. Het is als het 
ware een grote showroom van motoren, je hebt ruim de tijd  
om de motoren te bewonderen foto’s  te maken en uiteraard 
wat te drinken op het terras. Slaat de kerktoren vier uur dan 
is dat het sein om te vertrekken. In een konvooi vertrekken 
dan de motoren.  Inmiddels is het een traditie geworden om 
een ereronde door Helvoirt te rijden alvorens de echte toerrit 
begint.  Vele toeschouwers komen hier op af om de 
blinkende motoren te zien en deze uit te zwaaien voor de 
tocht van 100 km. Onderweg is een tussenstop gepland om 
even de benen te strekken. Er is daar de mogelijkheid om 
koffie en of wat fris te drinken om daarna de route  weer 
richting  Helvoirt te vervolgen waar de motoren rond 19.00 
uur worden terug verwacht op het Leyetocht terras bij 
Gastenbosch. De deelname is gratis en aanmelden is niet 
noodzakelijk maar wel handig voor de organisatie.
Informatie over de Leye-motortoertocht  bij Martin de Jong 
telefoon: 06-55374226

Magazine met nieuws Leyetocht 
Het Leyetocht magazine komt uit de koker van Stichting De 
Leyetocht uit  Helvoirt welke zorg draagt voor de uitgifte 
van dit jaarlijkse blad rond het fietsfeest Leyetocht. 

Machtige machines maken een extra rondje door Helvoirt voordat ze 
op weg gaan naar het land van Maas en Waal 

In januari 2012 stond het beekdal van de Kleine Aa voor het eerst vol 
water (foto uit de Beeldbank van Waterschap De Dommel).

De Kleine Aa bij Boxtel kronkelt weer 
(foto uit de Beeldbank van Waterschap De Dommel).
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Dat waren nog eens tijden ………

Startplaats   Locatie    Afstanden  Tijden

Helvoirt  Ontmoetingscentrum Gastenbosch    25-39 km    8.30-13.00 uur
(5268 CA)  Kastanjelaan  17  (0411) 64 17 41 50 km    8.30-12.00 uur
       75 km   8.30-11.00 uur
       100-150 km    7.30-09.00 uur

Jaren later bestelde de toenmalige kastelein Harrie van 
Schijndel  55 bakken donker bier bij de groothandel. Die 
leverde vijf bakken van 24 flesjes af. Reden hiervan bleek dat 
de leverancier in het getal van twee vijven een onmogelijke 
bestelling zag.  Na een telefoontje moest deze rap nog 50 
bakken leveren want die waren echt nodig zo verzekerde de 
immer rokende kastelein.  Tegen de klok van één uur tijdens 
het fietsfeest was Harrie van Schijndel los. Alle 1320 flesjes 
waren door de dorstige kelen van de vermoeide asfaltridders , 
die er doorgaans 150 km op hadden zitten, verdwenen. 

 In het begin kende de Leyetocht slecht drie keuzeafstanden 
met lengtes van 39, 70 , 100 km. Nu zijn er dat zes. De kortste 
afstand van 39 km genoot een enorme populariteit met soms 
wel 2500 deelnemers. Die brachten ooit allemaal een bezoek 
aan café Vingerhoeds  in Oirschot.  “Nooit meer overtroffen”,  
vertelt de uitbater waar nog regelmatig de Leyetocht een halt 
plant voor de deelnemers.  Leon Vingerhoeds:” Een record van 
110 appeltaarten waren nodig om de hongerige magen van de 
fietsers te vullen. Als de Leyetocht weer op bezoek komt denk 
ik daar nog vaak aan.  Dat waren toch 1100 appeltaartpunten 
op een zondag. Dat waren nog eens tijden….” 

De Leyetocht staat aan de vooravond van een fikse 
verandering. Sinds 1980 zijn er startplaatsen in Haaren, 
Esch, Udenhout en Helvoirt. Met de 35ste  Leyetocht op 
zondag 19 augustus 2012 is er alleen in Helvoirt nog 
vertrek mogelijk. Daar zijn meerdere redenen voor op te 
sommen. 

Meestal vertrekken er in de plaatsen Haaren, Esch en 
Udenhout gemiddeld driehonderd tot vierhonderd 
fietsliefhebbers, waarvan een tiental uit die plaatsen,  voor 
de afstanden 25, 39, 50 en 75 km. De cafés waar de 
startplaatsen zijn openen hun deuren in alle vroegte ondanks 
dat men soms laat op zaterdagavond  de zaak afsluit. Niet 
erg laten de kasteleins weten maar de omzet  is heel erg laag. 
Er gaan geen tien koppen koffie naar de klanten.  Dat is de 
reden van twee van de drie vertrekpunten om geen 
medewerking aan de startgelegenheid meer te geven.

Het vele werk van het uitstippelen van de zogenaamde 
aanlooproutes naar de hoofdroute,  het aanbrengen van de 
vele routepijlen, extra afstandborden en het vinden van de 
nodige vrijwilligers die ook de deskundigheid van het 
ophangen van routepijlen in zich hebben zijn de drijfveren 
om de vertrekplaatsen na ruim 30 jaar te schrappen. Dus 
vanaf 2012 is alleen vertrek en finish mogelijk vanuit 
Helvoirt voor de afstanden 25, 39, 50, 75, 100 en 150 km.

Deelname: 
Zondag zijn de deelnamekosten: 25-39 km voor € 4,00  
50-75 km voor € 5,00 en 100-150 km voor € 6,00.  
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  € 2,00 korting. 
Kinderen tot en met 12 jaar ontvangen na afloop met de 
juiste stempels op een ingevulde deelnemerskaart een 
medaille of bidon gratis.  Zaterdag bij de ATB tocht zijn de 
deelnamekosten voor alle afstanden € 5,00 en de kinderen 

tot en met 12 jaar slechts € 0,50.  
Toerfietskaarthouders ontvangen een euro 
korting. De nieuwe medailles liggen klaar 
voor de volhouders.

Inschrijven
Dit jaar geen voordeelbon van het Brabants 
Dagblad.  Wel zorgt het dagblad voor gratis 
deelname kaarten die na aanmelding via 
internet bij de krant na loting zijn te 
verkrijgen.Houd dus het dagblad de laatste 
weken voor de Leyetocht in de gaten. Er zijn 
geen gratis deelname bewijzen voor de ATB 
Leyetocht op zaterdag 18 augustus. In 
Gastenbosch is op zaterdagmiddag van 13.00 
– 16.00 uur voor de Leyetocht van zondag 
ook een mogelijkheid al in te schrijven. 
Handig om eventuele de drukte te omzeilen.

Colofon:
Oplage Leyekrant: 16.000 stuks. Huis aan 
huis verspreiding in de plaatsen Helvoirt, 
Haaren, Esch en Udenhout. Verder  in 
Biezenmortel en Cromvoirt.  Advertenties: 
Kees Jan Eijkemans (0411- 64 39 85) of  
Wim Glas (0411- 64 19 13) of  Toine Verbeek 
(0411-62 45 14 ).
Organisatie:
Stichting de Leyetocht, Helvoirt  is 
aangesloten bij de N.T.F.U.  Secretariaat: 
Vogelkers 1, 5268 HE Helvoirt, Telefoon: 
0411-64 25 24,    Website: www.leyetocht.nl  
E-mail: info@leyetocht.nl 
Voorzitter: Christ Pijnenburg, Secretaris: Jan 
Wouters,  Penningmeester: Kees Jan 
Eijkemans. Bestuursleden: Willy Bergman, 
Wim Glas,  Toine Verbeek,  Adriaan 
Nouwens.

Helvoirt de enige start- en finishplaats 

25
39
50
75
100
150

De oudjes van boven de 80 jaar uit Esch en Boxtel deden in de begin jaren niet onder voor de jeugd. 
De 100 km plus op en neer met de fiets vanuit hun woonplaats naar Helvoirt.

Will van Rooij

Brabants grootste fietsfeest verwacht bij haar 35ste editie 
de 150.000 ste deelnemer. Begonnen in 1978 achter 
voorrijders voor een tocht over 91 km en een 
routebeschrijving van 36 km voor de gewone fietser is de 
Leyetocht met Helvoirt als bakermat uitgegroeid tot een 
begrip. Alle deelnemers van jaren opgeteld met ook de 
deelnemers aan de ATB tochten van de laatste vijf jaar, zijn 
er dit jaar minder dan twee duizend deelnemers nodig om 
die mijlpaal te bereiken. Alle deelnemers dingen mee naar 
een hoofdprijs van welgeteld € 150,00 aan waardebonnen 
voor fietsonderdelen.  Slechts invullen van een kaartje bij 
de finish is nodig. Dat kan bij deelname op zaterdag en 
zondag. De trekking is op zondag omstreeks 16.30 uur op 
het finishterras. De winnaar moet wel aanwezig zijn.  
Hieronder een paar anekdotes van een fietstocht die ooit 
8234 deelnemers op een dag telde. 
Kleinschalig is de Leyetocht begonnen in augustus 1978 met 
230 deelnemers bij een route over 36 km en 191 “wielrenners” 
die op een zondagmorgen 91 km onder de wielen door 
draaiden. De langste rit ging achter zogenaamde voorrijders, 
die bepaalden het tempo. Verzamelen bij café Van Schijndel,  
het huidige Heeren Janssen, in Helvoirt . In een mistige omgeving 
stelden een peloton van bijna 200 renners op om een prestatie van 
formaat te leveren. Na afloop “allemaal” aan het donker bier 
adviseerden oud wielrenners. Goed voor het vochtpeil. 

Ridder Will van Rooij

Met  Koninginnedag in april 
2012 ontving Will van Rooij uit 
Biezenmortel een lintje en 
werd daarmee ridder. Deze met 
hart en ziel zijnde EHBO man is 
sinds mensenheugenis actief als 
vrijwilliger bij de Leyetocht. 
Hulde vanuit de Leyetocht voor 
zijn inzet. 

Boekweit 22

5076 HJ Haaren

Schildersbedrijfalisa@hotmail.com

sportief genieten
Geniet op een sportieve manier van de Loonse en Drunense Duinen. Natuurmonumenten wil zich graag 
voor een mooie en toegankelijke natuur blijven inzetten. Uw steun is daarbij hard nodig. Lid worden? 
Natuurlijk kan dat! Dan kunnen we blijven genieten van de natuur. Het kan al voor € 2,00 per maand!

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

sportiefgenieten



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.

2 19

Een avondje stappen, een feest 
organiseren, heerlijk lunchen of

dineren, een vergadering, 
of zomaar gezellig recreëren

bij ons kunt u het allemaal 
in onze bistro, café of zaal.

NIEUWE ACTIE
3*-gangen keuzemenu

* Elke gang keuze uit 3 gerechten
Dinsdag tot en met donderdag: € 21,50

Vrijdag tot en met zondag: € 24,50
www.debollekeizer.nl

informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of kom gewoon eens een kijkje nemen
Lindelaan 58, 5268 CD Helvoirt, telefoon 0411-641311

Parkeergelegenheid aanwezig

 

    Dealer.      

Verkoop van: 

Computers, Notebook 

Software, Randapparatuur 

Reparaties en Her-installaties 

GD-PC  

Computer  

Service 

Open:  Ma.  13.00 - 19.00 uur  

Di. t/m Vr.  10.00 – 19.00 uur 

Zaterdag. 14.00 – 16.30 uur 

Burg. van de  Hurkstraat  10 

5268 BK  HELVOIRT 

Telefoon: 0411 64 54 43 



Zondag 19 augustus 2012

Zaterdag 18 augustus 2012

Zondag 19 augustus 2012

Zaterdag 18 augustus 2012

Al 35 jaar een begrip in Brabant!Al 35 jaar een begrip in Brabant!
Magazine Leyetocht 2012  Oplage: 16.000 stuks, Huis aan huis in: Helvoirt, Haaren, Esch,Udenhout, Biezenmortel, Cromvoirt.

Vrije toertocht

ATB-tocht

Vrije toertocht

ATB-tocht

0411-641218

Info@
duinoord.nl
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klimbos
Vanaf 7 jaar en een minimale 

lengte van 1.30 meter

      7 t/m 11 jaar  € 12,50
    12 t/m 17 jaar  € 15,50
            > 17 jaar  € 17,50

2 uur klimmen inclusief 
instructie film en klim 

materiaal.

www.duinoord.nl 

100%
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