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Magazine Leyetocht 2013  Oplage: 16.000 stuks, Huis aan huis in: Helvoirt, Haaren, Esch,Udenhout, Biezenmortel, Cromvoirt en Son.
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Ook start in  Son 75-100-150 km.Ook start in  Son 75-100-150 km.Ook start in  Son 75-100-150 km.

Behoort tot de top in Nederland!Behoort tot de top in Nederland!Behoort tot de top in Nederland!
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Stationsstraat 103 , 5281 GZ 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

Huub Glas is gegrepen door de vraag hoe mensen samen werken, 
samen creatief zijn en nieuwe, nog niet eerder gecreëerde projecten 
kunnen realiseren. Hij creëert en ontwikkelt duurzame projecten met 
maatschappelijke waarde, richt zich op sociale vernieuwing en geeft 
trainingen en workshops. Huub leert mensen om hun diepste, 
persoonlijke kwaliteiten (deugden) in te zetten voor een positieve 
levenshouding: de herwaardering van oude waarden in een nieuwe tijd 
die bol staat van verandering en (her)bezinning op de toekomst.

Duurzaamheid en 

        harmonie: oude 

   waarden en kwaliteiten in 

        een nieuwe tijd

HuubHuub GlasGlas isis gegrepengegrepen doordoor dede vraavraag hg hoeoe mensenmensen samensamen werwerkenken

Zeven Deugden Advies & Management

Zeven Deugden Advies & Management
l

www.7deugden.nl
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Poedelnaakt op het kerkplein

Startplaats   Locatie    Afstanden  Tijden

Helvoirt  Ontmoetingscentrum Gastenbosch    25-39 km    8.30-12.30 uur
(5268 CA)  Kastanjelaan  17  (0411) 64 17 41 50 km    8.30-12.30 uur
       75 km   8.30-11.00 uur
       100-150 km    7.30-09.00 uur

Son  Café Restaurant De Zwaan     75 km   8.30-11.00 uur
(5691 AR)  Markt 9  (0499) 47 12 86  100-150 km    7.30-09.00 uur  

Je bent 87 en fietst  al meer dan 30  
jaar de Leyetocht. Door het over-
lijden van je liefhebbende vrouw heb 
je zoveel verdriet dat je een jaar 
overslaat. Een jaar later schraap je 
alle energie bijeen om er toch weer 
bij te zijn. Nu met een fiets met 
elektrische ondersteuning.  Bij 
terugkomst maak je de voorzitter van 
de Leyetocht blij met een bannier uit 
1981 ontvangen bij je eerste  
deelname. Een kartoon van Gerrit 
Schulte en het jaartal erop met de 
startplaats Helvoirt.  Het blijkt een 
kleinood dat de Leyetocht niet in haar archief heeft.  Jan van 
Oeffelen uit Vught hoopt er dit jaar weer bij te zijn. 

Op haar verjaardag fietste  Jessica den Otter uit Helvoirt vorig 
jaar haar vierde Leyetocht over 100 km. Voor 2013 heeft de 
jeugdige sportieveling grootse plannen. Zij kiest voor de 150 
km op haar huis tuin en keuken fiets. Geen carbon frame of 
super de luxe lichtgewicht fiets voor de langste afstand bij 
Brabants grootste fietsfeest.   

Haar moeder Ans den Otter gaat mee in het jaar dat ze de 
mijlpaal van 50 jaar bereikt. Die plannen  maakte het tweetal 
bekend in de meimaand op weg naar de Sint Jan in  Den 
Bosch. Daar zal enige training aan vooraf gaan liet een ervaren 
fietser zich ontvallen.  Jessica:”We hebben geen 
trainingsplannen. We willen vroeg op de fiets springen om 
rond de namiddag op het terras terug te zijn. We zien wel hoe 
het gaat lopen.” Zo laat de glimlachende Jessica horen. 

Brabants grootste fietsfeest  is dit jaar voor de 36ste keer 
en heeft naast de jaarlijkse start en finish in Helvoirt ook 
een start en finish in Son. Het is al weer elf jaar geleden 
dat men kon starten op de Markt in Son bij café 
restaurant De Zwaan. Een reden waarom het zoveel 
jaren duurde weet de woordvoerder van de Leyetocht 
niet aan te geven.  Start en finish is er alleen mogelijk 
voor de afstanden 75, 100 en 150 km. De starters in Son 
treffen in Helvoirt hun stempelpost en een rustpunt om 
de benen te strekken. Met een kopje koffie of een bordje 
soep is het vochtpeil op niveau te brengen.  
Bij café De Zwaan proef je de rijke historie. Al vanaf 1830 is 
er gelegenheid  om  koffie te nuttigen. De ambiance en sfeer 
is gerijpt met de jaren. Alles ademt geschiedenis. 
Geschiedenis schrijft de Leyetocht met de terugkomst na elf  
lange jaren. De finishlijn ligt er in Son tot 16.00 uur.  
In Helvoirt is ontmoetingscentrum Gastenbosch het 
zenuwcentrum van de populaire fietshappening.  Daar is 
vertrek mogelijk van wel zes keuzeafstanden  25, 39, 50, 75, 
100 en 150 km. De finish voor de vertrekkers in Helvoirt ligt 
ook in Helvoirt. De finish sluit om 17.00 uur. 

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.  De nieuwe medailles 
liggen klaar voor de jeugdige volhouders.

Inschrijven
Het Brabants Dagblad heeft 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 17 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  drukte te omzeilen.  

Colofon:
Oplage Leyetocht magazine: 16.000 stuks. 
Huis aan huis verspreiding van deze jaarlijkse 
periodiek in de vertrekplaatsen Helvoirt, 
Haaren, Esch en Udenhout. Verder  in 
Biezenmortel en Cromvoirt. Advertenties: 
Jeanne van de Donk  (0411-64 20 94), Wim 
Glas (0411- 64 19 13), 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: Jeanne van de 
Donk.  Bestuursleden: Willy Bergman, Wim 
Glas,  Adriaan Nouwens, Toine Verbeek.

De Leyetocht na elf jaar terug in Son  

25
39
50
75
100
150

    Jan van Oeffelen uit Vught (87) 
met het kleinood dat hij de Leye-
tocht schonk voor hun archief. 

Het fietsfestijn in Helvoirt staat elk jaar borg voor 
opvallende gebeurtenissen die de moeite waard zijn om op 
te tekenen. Het voorbije jaar gaf een  van de oudste 
deelnemers een kleinood in de vorm van een banner uit 
1981 cadeau aan de Leyetocht.  Een paar leden van het 
dameskoor kregen rode oortjes en raakten van de wijs bij 
het zien van een poedelnaakt stel op het kerkplein.  Moeder 
en dochter hebben het plan om de afstand bedoelt voor de 
asfaltridders  over 150 km van Brabants grootste fietsfeest 
te gaan fietsen.   

Poedelnaakt  op het kerkplein komt niet alle dagen voor.  Dat 
beeld kregen de dames van het zangkoor te zien vanachter het 
altaarverhoog tijdens een huwelijksmis in de Nicolaaskerk op  
zaterdag, de dag van de mountainbiketocht in Helvoirt.  
Vanwege de hoge temperatuur stonden de grote zware 
kerkdeuren en de portaaldeuren wagenwijd open. Enkele 
dames kregen een poedelnaakte man en vrouw op hun netvlies 
die in het verlengde van de twee openstaande deuren zich 
omkleden  op het kerkplein tussen twee openstaande deuren 
van hun bestelbus. Niets vermoedend stond het stelletje 
sportievelingen  schone kleren aan te trekken  na een 
enerverende tocht over de bospaden en landweggetjes. De man 
van het stel eerst en later de vrouw. De gespierde renner in zijn 
blootje en de slanke dame in haar eva kostuum zorgde ervoor 
dat de dames die dit aanschouwden niet alleen glimlachend 
van dit niet alledaags tafereel genoten maar zelfs van de wijs 
raakten. Niet alle dames snapten het plezier van enkele 
koorleden door het feit dat niet iedereen het stel kon zien staan. 
Het bleek moeilijk de wijs te houden bij het zien van dit niet 
alledaagse tafereel.  Er zijn geen beelden van dit tafereel. 

Boekweit 22

5076 HJ Haaren

Schildersbedrijfalisa@hotmail.com
Jessica den Otter en haar moeder Ans fietsen in 2013 de langste afstand 
over 150 km ongetraind op gewone fietsen.

Asfalt en een krom stuur het beeld van een “wielrenner”.

Natuurmonumenten beheert het stuifzandlandschap in de Loonse en Drunense Duinen op een duurzame manier: met een schaapskudde met herder. 
Help ons en sponsor de schaapkudde:  SMS het woord SCHAAP naar 4333 (2 euro per sms)

Een geherderde schaapskudde kost ons ongeveer € 0,80 per schaap per dag, wat dus neerkomt op € 240,- per dag voor de hele kudde. 
Uw steun voor de schaapskudde is daarom van harte welkom.

Je kunt een schaap sponsoren: SMS SCHAAP naar 4333 (€ 2,00 per sms)

Steun de schaapskudde



De Zandleij, door mensenhanden gemaakt
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Kleine schakels herstellen het groene 
karakter van de beek
In 1980, tijdens de vergadering van ‘hoofdingelanden’ 
kon de voorzitter van het voormalige Waterschap De 
Zandleij melden dat uit onderzoek van Waterschap De 
Dommel bleek dat er voor het eerst in tien jaar weer 
plantengroei in de Zandleij was waargenomen. Een 
heuglijk feit. Door de industrialisatie van Tilburg en 
omgeving kreeg de Zandleij het vanaf eind 19e eeuw 
flink voor haar kiezen. Drainage- en vloeivelden leverden 
in het begin van de twintigste eeuw een flinke 
hoeveelheid vervuild water. Stank en afname van 
plantengroei was het gevolg. De effecten van de bouw 
van een rioolwaterzuivering in 1972 waren pas na enkele 
uitbreidingen merkbaar. In 1995 kreeg de Zandleij een 
ecologische verbindingsfunctie. Verschillende 
werkzaamheden aan de beek hebben tenslotte geleid tot 
het huidige groene karakter.

De Zandleij is een oude waterloop op de 
grens van natte gebieden, zoals het 
Helvoirts Broek, en droge zandduinen. 
Vanuit het gebied ten noorden van 
Tilburg stroomt deze beek in 
noordoostelijke richting, door het natte en laaggelegen 
natuurgebied De Brand ten noorden van Udenhout, en 
vervolgens langs Kasteel Zwijnsbergen bij 
Helvoirt. Daarna buigt de beek af in noordelijke richting 
en doorsnijdt een dekzandrug. Bij Cromvoirt komt de 
Zandleij uit in het Afwateringskanaal 
's-Hertogenbosch-Drongelen (aangelegd in 1910).

Gegraven
De Zandleij is in de 17e eeuw gegraven. Door de aanleg van 
de drainage- en vloeivelden werd de capaciteit te klein. In de 
jaren twintig van de vorige eeuw is de Zandleij met de hand, 
het was ook een werkverschaffingsproject in deze 
crisisjaren, over een lengte van 5 kilometer breder gemaakt. 
In de jaren '60 waren er opnieuw problemen met de 
afvoercapaciteit van de Zandleij. Daarom is er om het 
natuurgebied De Brand heen een nieuwe loop met een groter 
profiel gegraven: de Zandkantse Leij. In 2007/2008 kreeg de 
Zandleij natuurlijke kronkels, wel weer door mensenhanden 
gemaakt.

Bodemsanering
Door historische verontreinigingen, met name uit de 
Tilburgse textielindustrie, zijn de waterbodems van de 
Zandleij, de Zandkantse Leij en de Kasteelloop vervuild 
geraakt. In 2010 is zo’n 12.000 m3 vervuild slib gereinigd. 
Door het schoonmaken van de waterbodem verbeterde ook 
de waterkwaliteit en kregen de flora en fauna de kans zich 
weer te herstellen.

Een gesloten groen lint
Verschillende kleine natuurhoekjes langs de Zandleij 
verbinden nu de natuurgebieden De Brand, Het 
Brokkenbroek en Het Helvoirts Broek met elkaar. Het begon 
in 1995 met de inrichting van het traject De 
Brand-Runsvoort. In 2009 is een tweede traject van circa 
250 meter in Cromvoirt gerealiseerd. In 2010 kwam daar 
nog eens 750 meter natuurstrook langs de Zandleij bij 

Cromvoirt bij. Tussen de 
Distelberg en Cromvoirt is de 
Zandleij opnieuw ingericht om 
een beter leefgebied te vormen 

voor vlinders en amfibieën. Dit 
jaar wordt het laatste stuk, het 

traject van het Bezinningshuis 
Emmaus in Helvoirt tot aan het 

Drongelens Kanaal, onderhanden 
genomen en is het groene lint van De 

Brand tot aan het kanaal klaar.

150 jaar Waterschap De Dommel
Het waterbeheer van de Zandleij en de andere beekjes in dit 
gebied zijn momenteel in handen van Waterschap De 
Dommel. Dit jaar viert dit waterschap zijn 150-jarig bestaan. 
Van 1942 tot 1992 werd het wel en wee van de Zandleij 
beheerd door een eigen waterschap: Waterschap De Zandleij. 
In 1992 ging alle taken over.
Om het gebied te ontdekken maak dan eens gebruik van de 
wandel- en fietsroutes van het waterschap. Voor meer 
informatie: kijk op www.dommel.nl/wandelen of 
www.dommel.nl/fietsen.  

Banken voor Leyestroomroute Online inschrijven snel en handig  
Met de fietstocht in augustus komen langs de route soms 
tekortkomingen aan het licht. Mede door de grote deelname 
zijn alle zitbanken langs de route praktisch allemaal bezet. 
Even een stop in lassen om van de omgeving te genieten is 
er dan niet bij. Jaarlijks krijgt de organisatie dat op het 
finishterras te horen. Daar wilde de organisatie iets aan 
doen door zitbanken te plaatsen.  Ze zijn in het najaar van 
2012 geplaatst. Toen bestond de natuur vriendelijke  
fietsroute 10 jaar.  

In samenwerking met de gemeente Haaren en met steun van het  
ANWB fonds zijn er vijf plaatsen voorzien van een deugdelijke 
en praktisch rustpunt waar de gebruiker kan genieten van de 
natuur, de benen kan strekken maar ook de buitenlucht 
opsnuiven. Feestelijk ingebruikname is in april 2013 geweest. 
De banken staan op de locaties:
Hooghoutseweg  hoek De Gijzel, Helvoirt, 
Hooghoutseweg  hoek Pals , nabij de Leemkuilen, 
Biezenmortel,
Rijksweg, nabij oprijlaan Haarendael, Haaren,
De Dijk hoek Esschebaan, Helvoirt,
Haarenseweg, ingang sportpark Esch, Esch. 

De zitbanken zijn een welkome aanvulling voor de populaire 
Leyestroomroute.  In het voorjaar van 2013 zijn de banken 
officieel in gebruik genomen. En snel daarna door het publiek  
“getest.”  Net als Jan (79) en Mien Verbeek (75) uit Helvoirt. 
Terugkomend van een familiebezoek in Boxtel kozen ze voor 
de terugreis op de fiets voor de Esschebaan en zagen op De 
Dijk in Helvoirt de nieuwe zitbank staan.  Jan Verbeek: ”Die 
mooie bank konden we niet voorbij fietsen zonder er even op te 
gaan zitten”. Toevallig passeerde een van de organisatoren van 
de Leyetocht en sprak het tweetal aan. “Hebben jullie altijd 
zover uit elkaar gezeten?”  Mien Verbeek: “We zijn dit jaar al 
49 jaar getrouwd maar inderdaad in de beginjaren zaten we 
dichter bij elkaar. Maar er ligt vogelpoep op de bank vandaar.”  
Jan Verbeek vult dit aan:” In mijn jonge jaren was ik bang van 
de jonge dames maar in de loop der jaren is het een beetje over 
gegaan”. Prachtige Brabantse humor. Naast dit ongemak waren 
de fietsliefhebbers het er over eens. Goede actie van de 
Leyetocht om banken te plaatsen langs de Leyestroomroute”. 

Online inschrijven voor  de Leyetocht op zondag is al een 
paar jaar 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 toerfietsers  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 scannen en het startbewijs snel in ontvangst te 
nemen. Ook voor de mountainbiketocht op zaterdag is 
online inschrijven mogelijk. De starters in Son kunnen 
helaas niet online inschrijven. 

Voor de online inschrijvers ligt in Helvoirt een Turtle 
Charger klaar. Met dit handige apparaat heb je nog maar één 
oplader nodig voor je telefoon, je MP3 speler, je digitale 
camera of je digitale spelcomputer.  Dus niet alleen handig 
om thuis in te schrijven maar je krijgt ook nog een cadeautje 
van de Leyetocht. Belangrijk is de bevestigingsmail mee te 
brengen naar het inschrijven in Helvoirt. 

Geen motortoertocht in 2013 
Welgeteld zeven toertochten voor de motoren zijn er 
geweest.  Voor 2013 is er geen tocht op de gemotoriseerde 
tweewielers. De vele voorbereidende werkzaamheden 
rondom een Leyetocht zijn niet te combineren met dit 
onderdeel dat er inmiddels bij hoorde. Helaas geen 
blinkende karretjes aan het vertrek op zaterdag in 
Helvoirt.  

De Leyetocht vindt dit jammer. Een traditie van jaren  bij de 
Leyetocht verdwijnt. Dat is de motortoertocht.  Daags voor 
de Leyetocht op de fiets genoten bezitters van de motoren 
van de uitgestippelde route over Brabantse wegen. Reden 
van dit besluit is het knelpunt om alles op tijd klaar te 
hebben. Van drie tot vier uur in de middag was  het 
verzamelen voor een ronkend vertrek na een paar ererondjes 
door Helvoirt. Pas dan was de mogelijkheid om tenten, 
podium en terras een definitieve plaats te geven in het 
centrum van Helvoirt. Deze tijdrovende en arbeidintensieve 
werkzaamheden voor de Leyetocht kunnen niet langer 
wachten. De vrijwilligers willen daar eerder aan beginnen. 
Daarmee valt het doek van de motortoertocht. Er is geen 
alternatief aanwezig. 

Jan en Mien Verbeek op de zitbank aan De Dijk in Helvoirt 

De Zandleij stroomt door het fraaie landschap. 
(foto: Beeldbank Waterschap De Dommel).

Aanleg van een natuurvriendelijke oever.
(foto: Beeldbank Waterschap De Dommel)

25e Essche Fietsdag
Vanuit Esch en Biezenmortel 

Zondag 30 juni   25-40-70-100 km
Info: 06-17802617

www.eschweb.nl/esschefietsdag 



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, grond 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 22:00 uur
Zon- en feestdagen: Vanaf 17:00 tot 22:00 uur
Kinderen t/m 3 jaar: Gratis
Volwassenen: € 13.90  p.p. excl. drank
Kinderen van 3 t/m 12 jaar: €   7.90  p.p. excl. drank

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”

Gemullehoekenweg 11
5061 MA OISTERWIJK

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

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 vanaf: 9.00 uur. 
Zaterdag gesloten.  
zondag vanaf 10:00 uur

Graag telefonisch reserveren.

Dealer van: 
Koga, Batavus,

Gazelle, Sparta, 
Giant, Cube, 

Raleigh, Johnny Loco,
Flyer



ZLTO brengt “landbouw in 
beeld” op de Guldenberg
ZLTO brengt “landbouw in beeld” op de Guldenberg
Tijdens de Leyetocht  op zondag 18 augustus  komen de 
gezinstochten over 25 en 39 km over het landgoed van 
Conferentiehotel Guldenberg in Helvoirt. Ruim 15 jaar 
houdt de ZLTO een open dag bij een van haar bedrijven 
tijdens de Leyetocht.  Dit keer brengt zij de landbouw 
letterlijk in beeld in een rustgevende omgeving. Levende 
dieren en filmbeelden zijn de trekpleisters op een unieke 
rustplaats te midden van een schilderachtige omgeving. 
Zowel de ouderen, de jongeren en de fietsfanaten kunnen 
smullen van de activiteiten van de boeren en tuinders.
  
Conferentiehotel Guldenberg ligt fraai gesitueerd tegen het 
Nationaal Park  De Loonse en Drunense Duinen  aan. Het is 
in 1966 geopend als een retraitehuis van de paters Jezuïeten.  
Dit voormalig klooster is vandaag de dag een karakteristiek 
conferentiehotel met modern ingerichte conferentiezalen, 
uitgebreide culinaire arrangementen en diverse 
ontspanningsmogelijkheden.  De Guldenberg omvat 21 
hectare eigen grondgebied met uitgebreide mogelijkheden.
U kunt hier even uitrusten en op eigen kosten een kopje 
koffie drinken op het fraai gelegen terras waar die dag van 
alles te beleven valt. De ZLTO wil op deze mooie locatie 
graag  laten zien wat de boeren en tuinders uit dit gebied 
allemaal te bieden hebben. In alle rust bestaat de 
mogelijkheid  vragen te stellen bij de diverse kraampjes met 
streekproducten over het hoe, waarom en de consumptie.  
Er staan diverse kraampjes met boerenproducten en nog veel 
meer. Interessant zijn de filmpjes over de bedrijven. Er zijn 
ook diverse activiteiten voor de kinderen  waaronder een 
springkussen,  een quiz en levende dieren.  Zeker de moeite 
waard om even van de fiets af te stappen en te komen 
bekijken wat er in uw gebied allemaal door de boeren en 
tuinders wordt gedaan.  Ook de deuren van de Guldenberg 
staan open.

Een mand met streekproducten afkomstig van de boeren en tuinders 
uit de directe omgeving van Helvoirt. 

Water als hindernis zorgt voor een glimlach

Water voor onderweg is belangrijk.

Bogen, dranghekken, spandoeken, podia en  tenten zijn enkele van 
de bekende materialen  die in het  magazijn van Moonen te Waalwijk 
klaar liggen voor gebruik. 
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Attractieverhuur Moonen 
al 40 jaar in beweging
Begonnen met een fiets op rolletjes is het 
Attractieverhuurbedrijf van Moonen in veertig jaar 
uitgegroeid tot een marktbepalende bedrijf aan de weg 
tussen Tilburg en Waalwijk. Het plaatsje De Moer onder 
de rook van Loon op Zand is de bakermat van dit 
innoverend bedrijf.  Henk Moonen is destijds als 
profwielrenner begonnen met de verhuur van attracties. 
Later is zijn broer Gerard erbij gekomen.  Nu zwaait 
Wilbert van den Oord, schoonzoon van Gerard Moonen 
de scepter als huidige directeur.  De kleurrijke catalogus 
bevat 2.000 attracties waarvan de winteronderdelen 
eruit springen boven die van de zomermaterialen.  

De zomer bleek in de beginjaren de drukste periodes met de 
Koninginnedag als hoogtepunt. Tegenwoordig is dat 
verschoven naar de winter. Merkwaardig dat de zon het 
verliest van de winter bij de attractiespelen. “We hebben 
daar zelf grote invloed op door steeds nieuwe dingen te 
bedenken. Soms op verzoek van onze klanten maar  
verrassende denkpatronen komen uit onze eigen koker. De 
winter-efteling is daar een mooi voorbeeld van. De meeste 
attracties die de sfeer in de winter bepalen in het land van de 
sprookjes komen uit het magazijn van Moonen”,  weet 
Wilbert van Oord te vertellen. 

Henk en Gerard Moonen kunnen verhalen over 
werkzaamheden in heel Europa en op overzeese gebieden. 
De van huis uit sportieve gebroeders zitten aan de “zijlijn”  
te genieten bij het zien van de ontwikkelingen rond een 
tennisstraat. Een heel andere sport dan het fietsen op twee 
wielen en een heel smal zadel.  Bij een 
attractieverhuurbedrijf werken is laat thuis komen en  vaak 
vroeg uit de veren naar een volgende klus. “ Vaak heel 
interessant.  De ontmoetingen van personen uit allerlei 
culturen in mooie omgevingen of landschapsparken met 
statige bomen, strak gemaaide grasvelden en gelikt 
straatwerk.”  Zo weten de ervaren voormalige directeuren te 
vertellen.  Henk Moonen is er een paar jaar geleden mee 
gestopt. Gerard Moonen weet van geen ophouden om de 
simpele reden dat hij het werk nog steeds heel leuk vindt. 
Vooral de klanten adviseren bij hun bestellingen. “Tevreden 
klanten komen terug en dat is in de huidige tijd dat iedereen 
te maken heeft met de crisis van groot belang”,  
glimlacht hij. 

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@online.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.

Op een digitaal platvorm van deskundigen binnen de 
mountainbikewereld scoort de rit in Helvoirt tot de 
vijfentwintig besten van Nederland. De gevarieerde 
route, de overduidelijke bewegwijzering en de verzorging 
onderweg prijzen de deelnemers op het platvorm. De 
sfeer en gemoedelijkheid van de vrijwilligers dwingen 
respect af bij de deelnemers die van ver buiten de 
provincie naar Helvoirt komen. Dit jaar, bij de zevende 
editie van de MTB tocht, voegen die vrijwilligers een 
extra dimensie toe aan de service voor de deelnemers. De 
echte kuitenbijters krijgen een heuse aankondiging met 
borden aan de voet van de klim. Er is keuze uit drie 
afstanden: 30, 40 en 50 km. Start is mogelijk vanaf 
Gastenbosch aan de Kastanjelaan tussen 8.30 en 10.30 
uur. De routekaart staat op de website www.leyetocht.nl . 

Borden met de aankondigingen van:  De Tekenberg, De 
Distelberg, De Guldenberg, Col de Gubbels, Col de Vuilnis 
en Col de Isabella zijn signalen aan de deelnemers hun 
verzet in de gaten te houden vanwege een naderende klim op 
het gevarieerde verrassende parcours. De beklimming van 
deze “bergen” kosten energie en vaardigheid. Het zijn 
uitdagingen de fiets in beweging te houden zonder in de 
problemen te komen. Het bezorgt de mountainbike-
liefhebber  een kick om de “berg” te bedwingen. 

Onderweg zijn er twee stops. Voor aanvullen vochtgehalte 
plus verzorging van de inwendige mens.   Belangrijk is niet 
zonder iets eetbaars te vertrekken. Daar hoort ook drinken 
bij. Bij de finish zijn douches aanwezig.  Deze sluiten om 
14.00 uur. Voor vijf euro is deelname mogelijk. Toerfiets-
kaarthouders krijgen één euro korting. De jeugd tot en met 
12 jaar fietsen mee voor 50 eurocent. Online inschrijven 
voor de MTB tocht is mogelijk. Ga naar inschrijven op de 
website van de Leyetocht, www.leyetocht.nl. 

De chiquita’s  worden 
gesponsord door: 

                          

                         
 Helvoirt

Van de LooVan de Loo

Bakkerij Peter en Monique 
Coppens stelt Helvoirtse 

Leyers beschikbaar 
voor bijzondere prestaties.

Mountainbikerit behoort tot de top van Nederland  

Overnachten Leyetocht
Overnachten Leyetocht

Hotel Guldenberg, Helvoirt 
Met gratis deelname aan

Brabants Grootste Fietsfeest
www.guldenberg.nl





Net voor Koninginnedag in april 2013 ontving Christ Pijnenburg (63) uit 
Helvoirt een lintje van burgemeester Frans Ronnes van de gemeente 
Haaren waar Helvoirt onder valt.  De initiatiefnemer van de Leyetocht, 
gestart in 1978, bleek totaal verrast door een groot gezelschap fietsfans, 
familie, vrienden en organisaties,  welke getuige waren van de uitreiking 
van de versierselen die behoren bij : Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Na 35 jaar met een lange staat van dienst bij de Leyetocht en enkele andere 
organisaties in Helvoirt werd hij in het zonnetje gezet. 

Pijnenburg zag op vrijdagmorgen de burgemeester met ketting om zijn woonka-
mer binnen stappen gevolgd door de burgemeestersvrouw met een grote bos 
bloemen in haar hand, daarna de beide wethouders en de gemeente voorlicht-
ster. Toen viel het kwartje en zeker bij het zien van  een lange rij fietsvrienden 
en bestuursleden van de Leyetocht die aanschoven in de woonkamer van de 
geboren en getogen man uit Helvoirt.  Voor een lintje heeft hij zich niet ingezet 
liet hij weten. Christ Pijnenburg: “We hebben bij de Leyetocht vaak iets bedacht 
om de krant te halen voor publiciteit. Nu krijgen we gratis publiciteit voor onze 
gezamenlijke inzet. Dit is goed voor de Leyetocht, voor Helvoirt en voor 
mijzelf.”  De meeste handdrukken en felicitatiekaarten gingen gepaard met : 
”Dik verdient”. 
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Een overvloed aan natuurschoon bij de populaire afstanden 50 en 75 km.

Christ Pijnenburg met de versierselen 
van de ridderorde na de uitreiking.   

Son het epicentrum voor de langste routes waaronder 75 km 

Dik verdiende ridderorde “Mister Leyetocht” 

De asfaltridders draaien langs waterwegen  en over dijken.Brug over de Dieze trekpleister bij gezinstocht 39 km 
Tussen een haag van bomen en struiken gaat het richting 
Brabants hoofdstad met in de skyline het Jeroen Bosch 
ziekenhuis. Links en rechts van de fietspad die daar heen gaat 
ligt natuur in ontwikkeling.  Voor de onbekende fietser ter 
plekke is er heel veel te zien. Het groen, de vogels , de bomen 
en de landerijen. 

Na Bokhoven gaat de tocht richting Vlijmen en de Distelberg 
op het grondgebied van Helvoirt. Dan volgt een aaneenschake-
ling van wetenswaardigheden zoals een Mariakapel op een 
onverwachte plek. Ooit gebouwd uit dankbaarheid van een 
goede samenwerking tussen opdrachtgever van een buitenhuis, 
de aannemer en de architect. Het staat er al zeker 50 jaar. 

Ongemerkt fietst men de Loonse en Drunense Duinen binnen 
met de schoonheid van de bossen, de struiken en de boerde-
rijen aan de wegen. Nog voor men het weet staan de deelne-
mers op de stoep van Hotel De Guldenberg. Een landgoed met 
een conferentiehotel  en een gezellig  terras. Een schilderach-
tige ligging welke nog maar door weinigen in Brabant ooit met 
de fiets is bezocht. 

Later brengt de route de deelnemers naar de plaats waar 
Waterschap De Dommel een “Open dag”  houdt met als thema 
de ecologische hoofdstructuur langs de Zandleij.  Boerderij De 
Kerkhoeve gelegen aan de Zandleij biedt parkeergelegenheid 
voor de fietsen van de deelnemers en gelijktijdig mogen de 
deelnemers de dieren op de biologische boerderij bekijken.  
Een pracht kans voor de jeugd om het melken met een robot te 
bekijken. 

Een fiets- en voetgangersbrug over de Dieze , vlakbij 
kasteeltje Meerwijk, vormt een trekpleister voor de 
gezinstocht over 39 km. De brug, helemaal gemaakt van 
hout, ligt er amper een jaar. De brug verbindt Engelen en 
de Haverleij met de stad ‘s-Hertogenbosch.  De brug is een 
pronkstuk voor de omgeving zo midden in de natuur met 
een flinke overspanning met een klein klimmetje.  De 
deelnemers aan de fietstocht verwachten ter plekke geen 
brug en kijken verrast op bij het zien van dit visitekaartje 
van de omgeving.

De gezinstocht over 39 km heeft een rustplaats in Bokhoven 
bij café  Het Veerhuis. Voordat men er is zijn er al bijzonder 
plekken gepasseerd.  Nabij het Engelenmeer komen de 
deelnemers langs de vindplaats van het Engeltje Van het 
Engelenmeer. Bloemen, beelden en een monument  geven het 
trieste verhaal van de vondeling weer. Onverwacht fietsen de 
deelnemers over een pad genaamd het Vutterpad. Een pad 
langs een waterloop met op de achtergrond het geraas van de 
auto’s over de A59 en bomen die een geluidschild proberen te 
zijn. 

Nog eerder komt de route langs Kamp Vught bekend vanuit de 
tweede wereld oorlog. Een uitkijkpost herinnert aan de straffe 
hand van de bezetter.  Voorbij dit indrukwekkende bouwsel 
passeert de fietser het Drongelens Kanaal.  Een kanaal dat 
uitmondt  in de Maas bij Drongelen , is met de hand gegraven 
om de mensen in Den Bosch droge voeten te geven bij hoge 
waterstanden. 

De brug over de Dieze is een echte trekpleister voor het fiets- en wandelverkeer.   
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Sportlaan 3
5268 HS Helvoirt

tel. 0411 64 30 81
www.autoservicecockvanderloo.nl

Bekend door kwaliteit en service

Ook voor campers en caravans

In- en verkoop gebruikte occasions

‘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 

Drukkerij Formaat

Achterstraat 59

5268 EB Helvoirt

0411 - 64 2300

info@drukkerijformaat.nl

www.drukkerijformaat.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 17.00u
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
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Dit jaar is Son een belangrijke plaats voor de 36ste Leyetocht. Na elf jaar is er een start en finish voor de drie langste 
afstanden 75, 100, 150 km. Bovendien is café restaurant De Zwaan in Son de stopplaats van de starters in Helvoirt 
voor ook de drie langste afstanden. Bij goed weer komen er wellicht duizend toerrenners die of de 100 of de 150 km 
fietsen. Daarnaast nog een groep van 500 sportievelingen, met een startbewijs voor de 75 km, die of op de racefiets of 
een superlichte toerfiets komen. Samen zijn het mogelijk wel 1500 deelnemers. De route van de langste afstand brengt 
de deelnemers naar onbekend terrein.  

De asfaltridders komen dit jaar op wegen die doorgaans niet de route vormen voor de Leyetocht. Vanaf het vertrek in Helvoirt 
gaat het eerst langs de randen van het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Vervolgens fietsen  de toerrenners  
naar Heukelom, een woongebied onder de rook van Berkel-Enschot.  Hierna  komen zij in het buitengebied van Tilburg . De 
routepijlen loodsen  de deelnemers naar opnieuw het grondgebied van Berkel-Enschot met in de verte de torens van de Abdij 
van Koningshoeven. De deelnemers komen daarna door Moergestel, Spoordonk en Oirschot. Parallel aan het 
Wilhelminakanaal wijzen de routepijlen naar Son om daar een stop te vinden op de Markt.

Voor de echte volhouders, met een deelnamebewijs over 150 km,  gaat het nu naar plaatsen als Nederwetten,  Nuenen, 
Mariahout,  Nijnsel en komt men opnieuw in het buitengebied van Son uit. Een aantal van de genoemde plaatsen zijn 
sporadisch onderdeel geweest van een Leyetocht. Voor velen een onbekend terrein  maar daarom niet minder mooi. Over 
wegen door landerijen geraken de toerrenners in Best en kunnen genieten van de vele mooie bossen die onder de vlag van Het 
Groene Woud bekendheid krijgen. Zelfs de natuurbrug over de A2  in de buurt van Liempde komt in beeld . 

Oogstrelende natuur passeren de asfaltridders op onbekend  terrein voordat ze in Oirschot café Vingerhoeds in zicht krijgen 
voor mogelijk een stop om het vochtpeil op niveau te brengen. Via Lennisheuvel en Esch gaat het richting Haaren en komt 
men zo weer in Helvoirt uit. De kilometertellers geven tegen de 150 km aan bij het passeren van de finishlijn.  Dit jaar is er 
geen routekaart  van de 100 en 150 km opgenomen in het magazine van de Leyetocht. Deze staat wel op de website 
www.leyetocht.nl /routes.

Oogstrelende natuur voor 
     asfaltridders op onbekend terrein
Oogstrelende natuur voor 
     asfaltridders op onbekend terrein

Landschapspark Moerenburg aan de rand van Tilburg waar de toerfietsers  tijdens hun rit over 100 of 150 km passeren.  Het park draagt de naam van 
Huize Moerenburg een landgoed dat behoorde tot een van de eerste drie stenen huizen in Tilburg. Rond 1750 is Huize Moerenburg gesloopt en nooit 
meer herbouwd maar de contouren zijn zichtbaar gemaakt op de plek waar het eeuwen geleden stond te pronken.

nu bij alle croy restaurants

WWW.DESMAAKVANCROY.NL

 1 GRATIS  
CONSUMPTIE
 3-GANGEN KEUZEMENU

Naam                                

E-mail

Postcode

vul in en neem mee:

beleeef de smmaaaak vaann ccrrooyy
mmet ons 3-gangeen keuzeemmennu

  
maandag

€12,95 p.p.

dinsdag 
t/m donderdag

€15,95 p.p.

vrijdag 
t/m zondag

€19,95 p.p.

Kijk voor onze actuele menukaart op www.desmaakvancroy.nl

croyse hoeve | croylaan 9 | 5735 pb aarle-rixtel | tel. 0492 - 381 348
croy boschlust | oosterhoutseweg 139 | 4847 db teteringen | breda | tel. 076 - 587 14 13
croy de goffertboerderij | goffertweg 17 | 6532 aa nijmegen | tel. 024 - 355 01 52

croy ‘t stokske | zandstraat 1 | 5066 ca moergestel | tel.  013 - 513 13 85
croy de pettelaar | pettelaarseschans 1 | 5216 cg ‘s-hertogenbosch | tel.  073 - 614 74 74

croy buitenhof | heldensedijk 5 | 6088 nt roggel | tel. 0475 - 491 181

rants

de jarigeeet gratis! bij reservering vanaf 6 personen
zie website 

croy bier 
is nu ook 

verkrijgbaar 
bij uw  

slijterij!

 1
C
 3
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croy de pettelaar | pettelaarseschans 1 | 5216 cg ‘s-hertogenbosch | tel.  073 - 614 74 74

croy buitenhof | heldensedijk 5 | 6088 nt roggel | tel. 0475 - 491 181

rants

de jarigeeet gratis! bij reservering vanaf 6 personen
zie website 

croy bier 
is nu ook 

verkrijgbaar 
bij uw  

slijterij!
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C
 3



Briefpapier • Etiketten • Offset-druk • Enveloppen • Kladblokken • Visitekaartjes • Affich
apier op maat • Vervolgvellen • Offertemappen • Posters • Verpakkingstape • Huwelijks

Geboortekaartjes • Programmaboekjes • Consumptiebonnen • Flyers • Digitale druk 
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Sportlaan 3
5268 HS Helvoirt

tel. 0411 64 30 81
www.autoservicecockvanderloo.nl

Bekend door kwaliteit en service

Ook voor campers en caravans

In- en verkoop gebruikte occasions

‘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 

Drukkerij Formaat

Achterstraat 59

5268 EB Helvoirt

0411 - 64 2300

info@drukkerijformaat.nl

www.drukkerijformaat.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 17.00u
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



Net voor Koninginnedag in april 2013 ontving Christ Pijnenburg (63) uit 
Helvoirt een lintje van burgemeester Frans Ronnes van de gemeente 
Haaren waar Helvoirt onder valt.  De initiatiefnemer van de Leyetocht, 
gestart in 1978, bleek totaal verrast door een groot gezelschap fietsfans, 
familie, vrienden en organisaties,  welke getuige waren van de uitreiking 
van de versierselen die behoren bij : Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Na 35 jaar met een lange staat van dienst bij de Leyetocht en enkele andere 
organisaties in Helvoirt werd hij in het zonnetje gezet. 

Pijnenburg zag op vrijdagmorgen de burgemeester met ketting om zijn woonka-
mer binnen stappen gevolgd door de burgemeestersvrouw met een grote bos 
bloemen in haar hand, daarna de beide wethouders en de gemeente voorlicht-
ster. Toen viel het kwartje en zeker bij het zien van  een lange rij fietsvrienden 
en bestuursleden van de Leyetocht die aanschoven in de woonkamer van de 
geboren en getogen man uit Helvoirt.  Voor een lintje heeft hij zich niet ingezet 
liet hij weten. Christ Pijnenburg: “We hebben bij de Leyetocht vaak iets bedacht 
om de krant te halen voor publiciteit. Nu krijgen we gratis publiciteit voor onze 
gezamenlijke inzet. Dit is goed voor de Leyetocht, voor Helvoirt en voor 
mijzelf.”  De meeste handdrukken en felicitatiekaarten gingen gepaard met : 
”Dik verdient”. 
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Een overvloed aan natuurschoon bij de populaire afstanden 50 en 75 km.

Christ Pijnenburg met de versierselen 
van de ridderorde na de uitreiking.   

Son het epicentrum voor de langste routes waaronder 75 km 

Dik verdiende ridderorde “Mister Leyetocht” 

De asfaltridders draaien langs waterwegen  en over dijken.Brug over de Dieze trekpleister bij gezinstocht 39 km 
Tussen een haag van bomen en struiken gaat het richting 
Brabants hoofdstad met in de skyline het Jeroen Bosch 
ziekenhuis. Links en rechts van de fietspad die daar heen gaat 
ligt natuur in ontwikkeling.  Voor de onbekende fietser ter 
plekke is er heel veel te zien. Het groen, de vogels , de bomen 
en de landerijen. 

Na Bokhoven gaat de tocht richting Vlijmen en de Distelberg 
op het grondgebied van Helvoirt. Dan volgt een aaneenschake-
ling van wetenswaardigheden zoals een Mariakapel op een 
onverwachte plek. Ooit gebouwd uit dankbaarheid van een 
goede samenwerking tussen opdrachtgever van een buitenhuis, 
de aannemer en de architect. Het staat er al zeker 50 jaar. 

Ongemerkt fietst men de Loonse en Drunense Duinen binnen 
met de schoonheid van de bossen, de struiken en de boerde-
rijen aan de wegen. Nog voor men het weet staan de deelne-
mers op de stoep van Hotel De Guldenberg. Een landgoed met 
een conferentiehotel  en een gezellig  terras. Een schilderach-
tige ligging welke nog maar door weinigen in Brabant ooit met 
de fiets is bezocht. 

Later brengt de route de deelnemers naar de plaats waar 
Waterschap De Dommel een “Open dag”  houdt met als thema 
de ecologische hoofdstructuur langs de Zandleij.  Boerderij De 
Kerkhoeve gelegen aan de Zandleij biedt parkeergelegenheid 
voor de fietsen van de deelnemers en gelijktijdig mogen de 
deelnemers de dieren op de biologische boerderij bekijken.  
Een pracht kans voor de jeugd om het melken met een robot te 
bekijken. 

Een fiets- en voetgangersbrug over de Dieze , vlakbij 
kasteeltje Meerwijk, vormt een trekpleister voor de 
gezinstocht over 39 km. De brug, helemaal gemaakt van 
hout, ligt er amper een jaar. De brug verbindt Engelen en 
de Haverleij met de stad ‘s-Hertogenbosch.  De brug is een 
pronkstuk voor de omgeving zo midden in de natuur met 
een flinke overspanning met een klein klimmetje.  De 
deelnemers aan de fietstocht verwachten ter plekke geen 
brug en kijken verrast op bij het zien van dit visitekaartje 
van de omgeving.

De gezinstocht over 39 km heeft een rustplaats in Bokhoven 
bij café  Het Veerhuis. Voordat men er is zijn er al bijzonder 
plekken gepasseerd.  Nabij het Engelenmeer komen de 
deelnemers langs de vindplaats van het Engeltje Van het 
Engelenmeer. Bloemen, beelden en een monument  geven het 
trieste verhaal van de vondeling weer. Onverwacht fietsen de 
deelnemers over een pad genaamd het Vutterpad. Een pad 
langs een waterloop met op de achtergrond het geraas van de 
auto’s over de A59 en bomen die een geluidschild proberen te 
zijn. 

Nog eerder komt de route langs Kamp Vught bekend vanuit de 
tweede wereld oorlog. Een uitkijkpost herinnert aan de straffe 
hand van de bezetter.  Voorbij dit indrukwekkende bouwsel 
passeert de fietser het Drongelens Kanaal.  Een kanaal dat 
uitmondt  in de Maas bij Drongelen , is met de hand gegraven 
om de mensen in Den Bosch droge voeten te geven bij hoge 
waterstanden. 

De brug over de Dieze is een echte trekpleister voor het fiets- en wandelverkeer.   





ZLTO brengt “landbouw in 
beeld” op de Guldenberg
ZLTO brengt “landbouw in beeld” op de Guldenberg
Tijdens de Leyetocht  op zondag 18 augustus  komen de 
gezinstochten over 25 en 39 km over het landgoed van 
Conferentiehotel Guldenberg in Helvoirt. Ruim 15 jaar 
houdt de ZLTO een open dag bij een van haar bedrijven 
tijdens de Leyetocht.  Dit keer brengt zij de landbouw 
letterlijk in beeld in een rustgevende omgeving. Levende 
dieren en filmbeelden zijn de trekpleisters op een unieke 
rustplaats te midden van een schilderachtige omgeving. 
Zowel de ouderen, de jongeren en de fietsfanaten kunnen 
smullen van de activiteiten van de boeren en tuinders.
  
Conferentiehotel Guldenberg ligt fraai gesitueerd tegen het 
Nationaal Park  De Loonse en Drunense Duinen  aan. Het is 
in 1966 geopend als een retraitehuis van de paters Jezuïeten.  
Dit voormalig klooster is vandaag de dag een karakteristiek 
conferentiehotel met modern ingerichte conferentiezalen, 
uitgebreide culinaire arrangementen en diverse 
ontspanningsmogelijkheden.  De Guldenberg omvat 21 
hectare eigen grondgebied met uitgebreide mogelijkheden.
U kunt hier even uitrusten en op eigen kosten een kopje 
koffie drinken op het fraai gelegen terras waar die dag van 
alles te beleven valt. De ZLTO wil op deze mooie locatie 
graag  laten zien wat de boeren en tuinders uit dit gebied 
allemaal te bieden hebben. In alle rust bestaat de 
mogelijkheid  vragen te stellen bij de diverse kraampjes met 
streekproducten over het hoe, waarom en de consumptie.  
Er staan diverse kraampjes met boerenproducten en nog veel 
meer. Interessant zijn de filmpjes over de bedrijven. Er zijn 
ook diverse activiteiten voor de kinderen  waaronder een 
springkussen,  een quiz en levende dieren.  Zeker de moeite 
waard om even van de fiets af te stappen en te komen 
bekijken wat er in uw gebied allemaal door de boeren en 
tuinders wordt gedaan.  Ook de deuren van de Guldenberg 
staan open.

Een mand met streekproducten afkomstig van de boeren en tuinders 
uit de directe omgeving van Helvoirt. 

Water als hindernis zorgt voor een glimlach

Water voor onderweg is belangrijk.

Bogen, dranghekken, spandoeken, podia en  tenten zijn enkele van 
de bekende materialen  die in het  magazijn van Moonen te Waalwijk 
klaar liggen voor gebruik. 
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Attractieverhuur Moonen 
al 40 jaar in beweging
Begonnen met een fiets op rolletjes is het 
Attractieverhuurbedrijf van Moonen in veertig jaar 
uitgegroeid tot een marktbepalende bedrijf aan de weg 
tussen Tilburg en Waalwijk. Het plaatsje De Moer onder 
de rook van Loon op Zand is de bakermat van dit 
innoverend bedrijf.  Henk Moonen is destijds als 
profwielrenner begonnen met de verhuur van attracties. 
Later is zijn broer Gerard erbij gekomen.  Nu zwaait 
Wilbert van den Oord, schoonzoon van Gerard Moonen 
de scepter als huidige directeur.  De kleurrijke catalogus 
bevat 2.000 attracties waarvan de winteronderdelen 
eruit springen boven die van de zomermaterialen.  

De zomer bleek in de beginjaren de drukste periodes met de 
Koninginnedag als hoogtepunt. Tegenwoordig is dat 
verschoven naar de winter. Merkwaardig dat de zon het 
verliest van de winter bij de attractiespelen. “We hebben 
daar zelf grote invloed op door steeds nieuwe dingen te 
bedenken. Soms op verzoek van onze klanten maar  
verrassende denkpatronen komen uit onze eigen koker. De 
winter-efteling is daar een mooi voorbeeld van. De meeste 
attracties die de sfeer in de winter bepalen in het land van de 
sprookjes komen uit het magazijn van Moonen”,  weet 
Wilbert van Oord te vertellen. 

Henk en Gerard Moonen kunnen verhalen over 
werkzaamheden in heel Europa en op overzeese gebieden. 
De van huis uit sportieve gebroeders zitten aan de “zijlijn”  
te genieten bij het zien van de ontwikkelingen rond een 
tennisstraat. Een heel andere sport dan het fietsen op twee 
wielen en een heel smal zadel.  Bij een 
attractieverhuurbedrijf werken is laat thuis komen en  vaak 
vroeg uit de veren naar een volgende klus. “ Vaak heel 
interessant.  De ontmoetingen van personen uit allerlei 
culturen in mooie omgevingen of landschapsparken met 
statige bomen, strak gemaaide grasvelden en gelikt 
straatwerk.”  Zo weten de ervaren voormalige directeuren te 
vertellen.  Henk Moonen is er een paar jaar geleden mee 
gestopt. Gerard Moonen weet van geen ophouden om de 
simpele reden dat hij het werk nog steeds heel leuk vindt. 
Vooral de klanten adviseren bij hun bestellingen. “Tevreden 
klanten komen terug en dat is in de huidige tijd dat iedereen 
te maken heeft met de crisis van groot belang”,  
glimlacht hij. 

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@online.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.

Op een digitaal platvorm van deskundigen binnen de 
mountainbikewereld scoort de rit in Helvoirt tot de 
vijfentwintig besten van Nederland. De gevarieerde 
route, de overduidelijke bewegwijzering en de verzorging 
onderweg prijzen de deelnemers op het platvorm. De 
sfeer en gemoedelijkheid van de vrijwilligers dwingen 
respect af bij de deelnemers die van ver buiten de 
provincie naar Helvoirt komen. Dit jaar, bij de zevende 
editie van de MTB tocht, voegen die vrijwilligers een 
extra dimensie toe aan de service voor de deelnemers. De 
echte kuitenbijters krijgen een heuse aankondiging met 
borden aan de voet van de klim. Er is keuze uit drie 
afstanden: 30, 40 en 50 km. Start is mogelijk vanaf 
Gastenbosch aan de Kastanjelaan tussen 8.30 en 10.30 
uur. De routekaart staat op de website www.leyetocht.nl . 

Borden met de aankondigingen van:  De Tekenberg, De 
Distelberg, De Guldenberg, Col de Gubbels, Col de Vuilnis 
en Col de Isabella zijn signalen aan de deelnemers hun 
verzet in de gaten te houden vanwege een naderende klim op 
het gevarieerde verrassende parcours. De beklimming van 
deze “bergen” kosten energie en vaardigheid. Het zijn 
uitdagingen de fiets in beweging te houden zonder in de 
problemen te komen. Het bezorgt de mountainbike-
liefhebber  een kick om de “berg” te bedwingen. 

Onderweg zijn er twee stops. Voor aanvullen vochtgehalte 
plus verzorging van de inwendige mens.   Belangrijk is niet 
zonder iets eetbaars te vertrekken. Daar hoort ook drinken 
bij. Bij de finish zijn douches aanwezig.  Deze sluiten om 
14.00 uur. Voor vijf euro is deelname mogelijk. Toerfiets-
kaarthouders krijgen één euro korting. De jeugd tot en met 
12 jaar fietsen mee voor 50 eurocent. Online inschrijven 
voor de MTB tocht is mogelijk. Ga naar inschrijven op de 
website van de Leyetocht, www.leyetocht.nl. 

De chiquita’s  worden 
gesponsord door: 

                          

                         
 Helvoirt

Van de LooVan de Loo

Bakkerij Peter en Monique 
Coppens stelt Helvoirtse 

Leyers beschikbaar 
voor bijzondere prestaties.

Mountainbikerit behoort tot de top van Nederland  

Overnachten Leyetocht
Overnachten Leyetocht

Hotel Guldenberg, Helvoirt 
Met gratis deelname aan

Brabants Grootste Fietsfeest
www.guldenberg.nl



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, grond 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 22:00 uur
Zon- en feestdagen: Vanaf 17:00 tot 22:00 uur
Kinderen t/m 3 jaar: Gratis
Volwassenen: € 13.90  p.p. excl. drank
Kinderen van 3 t/m 12 jaar: €   7.90  p.p. excl. drank

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”

Gemullehoekenweg 11
5061 MA OISTERWIJK

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

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 vanaf: 9.00 uur. 
Zaterdag gesloten.  
zondag vanaf 10:00 uur

Graag telefonisch reserveren.

Dealer van: 
Koga, Batavus,

Gazelle, Sparta, 
Giant, Cube, 

Raleigh, Johnny Loco,
Flyer



De Zandleij, door mensenhanden gemaakt

1744

Kleine schakels herstellen het groene 
karakter van de beek
In 1980, tijdens de vergadering van ‘hoofdingelanden’ 
kon de voorzitter van het voormalige Waterschap De 
Zandleij melden dat uit onderzoek van Waterschap De 
Dommel bleek dat er voor het eerst in tien jaar weer 
plantengroei in de Zandleij was waargenomen. Een 
heuglijk feit. Door de industrialisatie van Tilburg en 
omgeving kreeg de Zandleij het vanaf eind 19e eeuw 
flink voor haar kiezen. Drainage- en vloeivelden leverden 
in het begin van de twintigste eeuw een flinke 
hoeveelheid vervuild water. Stank en afname van 
plantengroei was het gevolg. De effecten van de bouw 
van een rioolwaterzuivering in 1972 waren pas na enkele 
uitbreidingen merkbaar. In 1995 kreeg de Zandleij een 
ecologische verbindingsfunctie. Verschillende 
werkzaamheden aan de beek hebben tenslotte geleid tot 
het huidige groene karakter.

De Zandleij is een oude waterloop op de 
grens van natte gebieden, zoals het 
Helvoirts Broek, en droge zandduinen. 
Vanuit het gebied ten noorden van 
Tilburg stroomt deze beek in 
noordoostelijke richting, door het natte en laaggelegen 
natuurgebied De Brand ten noorden van Udenhout, en 
vervolgens langs Kasteel Zwijnsbergen bij 
Helvoirt. Daarna buigt de beek af in noordelijke richting 
en doorsnijdt een dekzandrug. Bij Cromvoirt komt de 
Zandleij uit in het Afwateringskanaal 
's-Hertogenbosch-Drongelen (aangelegd in 1910).

Gegraven
De Zandleij is in de 17e eeuw gegraven. Door de aanleg van 
de drainage- en vloeivelden werd de capaciteit te klein. In de 
jaren twintig van de vorige eeuw is de Zandleij met de hand, 
het was ook een werkverschaffingsproject in deze 
crisisjaren, over een lengte van 5 kilometer breder gemaakt. 
In de jaren '60 waren er opnieuw problemen met de 
afvoercapaciteit van de Zandleij. Daarom is er om het 
natuurgebied De Brand heen een nieuwe loop met een groter 
profiel gegraven: de Zandkantse Leij. In 2007/2008 kreeg de 
Zandleij natuurlijke kronkels, wel weer door mensenhanden 
gemaakt.

Bodemsanering
Door historische verontreinigingen, met name uit de 
Tilburgse textielindustrie, zijn de waterbodems van de 
Zandleij, de Zandkantse Leij en de Kasteelloop vervuild 
geraakt. In 2010 is zo’n 12.000 m3 vervuild slib gereinigd. 
Door het schoonmaken van de waterbodem verbeterde ook 
de waterkwaliteit en kregen de flora en fauna de kans zich 
weer te herstellen.

Een gesloten groen lint
Verschillende kleine natuurhoekjes langs de Zandleij 
verbinden nu de natuurgebieden De Brand, Het 
Brokkenbroek en Het Helvoirts Broek met elkaar. Het begon 
in 1995 met de inrichting van het traject De 
Brand-Runsvoort. In 2009 is een tweede traject van circa 
250 meter in Cromvoirt gerealiseerd. In 2010 kwam daar 
nog eens 750 meter natuurstrook langs de Zandleij bij 

Cromvoirt bij. Tussen de 
Distelberg en Cromvoirt is de 
Zandleij opnieuw ingericht om 
een beter leefgebied te vormen 

voor vlinders en amfibieën. Dit 
jaar wordt het laatste stuk, het 

traject van het Bezinningshuis 
Emmaus in Helvoirt tot aan het 

Drongelens Kanaal, onderhanden 
genomen en is het groene lint van De 

Brand tot aan het kanaal klaar.

150 jaar Waterschap De Dommel
Het waterbeheer van de Zandleij en de andere beekjes in dit 
gebied zijn momenteel in handen van Waterschap De 
Dommel. Dit jaar viert dit waterschap zijn 150-jarig bestaan. 
Van 1942 tot 1992 werd het wel en wee van de Zandleij 
beheerd door een eigen waterschap: Waterschap De Zandleij. 
In 1992 ging alle taken over.
Om het gebied te ontdekken maak dan eens gebruik van de 
wandel- en fietsroutes van het waterschap. Voor meer 
informatie: kijk op www.dommel.nl/wandelen of 
www.dommel.nl/fietsen.  

Banken voor Leyestroomroute Online inschrijven snel en handig  
Met de fietstocht in augustus komen langs de route soms 
tekortkomingen aan het licht. Mede door de grote deelname 
zijn alle zitbanken langs de route praktisch allemaal bezet. 
Even een stop in lassen om van de omgeving te genieten is 
er dan niet bij. Jaarlijks krijgt de organisatie dat op het 
finishterras te horen. Daar wilde de organisatie iets aan 
doen door zitbanken te plaatsen.  Ze zijn in het najaar van 
2012 geplaatst. Toen bestond de natuur vriendelijke  
fietsroute 10 jaar.  

In samenwerking met de gemeente Haaren en met steun van het  
ANWB fonds zijn er vijf plaatsen voorzien van een deugdelijke 
en praktisch rustpunt waar de gebruiker kan genieten van de 
natuur, de benen kan strekken maar ook de buitenlucht 
opsnuiven. Feestelijk ingebruikname is in april 2013 geweest. 
De banken staan op de locaties:
Hooghoutseweg  hoek De Gijzel, Helvoirt, 
Hooghoutseweg  hoek Pals , nabij de Leemkuilen, 
Biezenmortel,
Rijksweg, nabij oprijlaan Haarendael, Haaren,
De Dijk hoek Esschebaan, Helvoirt,
Haarenseweg, ingang sportpark Esch, Esch. 

De zitbanken zijn een welkome aanvulling voor de populaire 
Leyestroomroute.  In het voorjaar van 2013 zijn de banken 
officieel in gebruik genomen. En snel daarna door het publiek  
“getest.”  Net als Jan (79) en Mien Verbeek (75) uit Helvoirt. 
Terugkomend van een familiebezoek in Boxtel kozen ze voor 
de terugreis op de fiets voor de Esschebaan en zagen op De 
Dijk in Helvoirt de nieuwe zitbank staan.  Jan Verbeek: ”Die 
mooie bank konden we niet voorbij fietsen zonder er even op te 
gaan zitten”. Toevallig passeerde een van de organisatoren van 
de Leyetocht en sprak het tweetal aan. “Hebben jullie altijd 
zover uit elkaar gezeten?”  Mien Verbeek: “We zijn dit jaar al 
49 jaar getrouwd maar inderdaad in de beginjaren zaten we 
dichter bij elkaar. Maar er ligt vogelpoep op de bank vandaar.”  
Jan Verbeek vult dit aan:” In mijn jonge jaren was ik bang van 
de jonge dames maar in de loop der jaren is het een beetje over 
gegaan”. Prachtige Brabantse humor. Naast dit ongemak waren 
de fietsliefhebbers het er over eens. Goede actie van de 
Leyetocht om banken te plaatsen langs de Leyestroomroute”. 

Online inschrijven voor  de Leyetocht op zondag is al een 
paar jaar 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 toerfietsers  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 scannen en het startbewijs snel in ontvangst te 
nemen. Ook voor de mountainbiketocht op zaterdag is 
online inschrijven mogelijk. De starters in Son kunnen 
helaas niet online inschrijven. 

Voor de online inschrijvers ligt in Helvoirt een Turtle 
Charger klaar. Met dit handige apparaat heb je nog maar één 
oplader nodig voor je telefoon, je MP3 speler, je digitale 
camera of je digitale spelcomputer.  Dus niet alleen handig 
om thuis in te schrijven maar je krijgt ook nog een cadeautje 
van de Leyetocht. Belangrijk is de bevestigingsmail mee te 
brengen naar het inschrijven in Helvoirt. 

Geen motortoertocht in 2013 
Welgeteld zeven toertochten voor de motoren zijn er 
geweest.  Voor 2013 is er geen tocht op de gemotoriseerde 
tweewielers. De vele voorbereidende werkzaamheden 
rondom een Leyetocht zijn niet te combineren met dit 
onderdeel dat er inmiddels bij hoorde. Helaas geen 
blinkende karretjes aan het vertrek op zaterdag in 
Helvoirt.  

De Leyetocht vindt dit jammer. Een traditie van jaren  bij de 
Leyetocht verdwijnt. Dat is de motortoertocht.  Daags voor 
de Leyetocht op de fiets genoten bezitters van de motoren 
van de uitgestippelde route over Brabantse wegen. Reden 
van dit besluit is het knelpunt om alles op tijd klaar te 
hebben. Van drie tot vier uur in de middag was  het 
verzamelen voor een ronkend vertrek na een paar ererondjes 
door Helvoirt. Pas dan was de mogelijkheid om tenten, 
podium en terras een definitieve plaats te geven in het 
centrum van Helvoirt. Deze tijdrovende en arbeidintensieve 
werkzaamheden voor de Leyetocht kunnen niet langer 
wachten. De vrijwilligers willen daar eerder aan beginnen. 
Daarmee valt het doek van de motortoertocht. Er is geen 
alternatief aanwezig. 

Jan en Mien Verbeek op de zitbank aan De Dijk in Helvoirt 

De Zandleij stroomt door het fraaie landschap. 
(foto: Beeldbank Waterschap De Dommel).

Aanleg van een natuurvriendelijke oever.
(foto: Beeldbank Waterschap De Dommel)

25e Essche Fietsdag
Vanuit Esch en Biezenmortel 

Zondag 30 juni   25-40-70-100 km
Info: 06-17802617

www.eschweb.nl/esschefietsdag 
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Poedelnaakt op het kerkplein

Startplaats   Locatie    Afstanden  Tijden

Helvoirt  Ontmoetingscentrum Gastenbosch    25-39 km    8.30-12.30 uur
(5268 CA)  Kastanjelaan  17  (0411) 64 17 41 50 km    8.30-12.30 uur
       75 km   8.30-11.00 uur
       100-150 km    7.30-09.00 uur

Son  Café Restaurant De Zwaan     75 km   8.30-11.00 uur
(5691 AR)  Markt 9  (0499) 47 12 86  100-150 km    7.30-09.00 uur  

Je bent 87 en fietst  al meer dan 30  
jaar de Leyetocht. Door het over-
lijden van je liefhebbende vrouw heb 
je zoveel verdriet dat je een jaar 
overslaat. Een jaar later schraap je 
alle energie bijeen om er toch weer 
bij te zijn. Nu met een fiets met 
elektrische ondersteuning.  Bij 
terugkomst maak je de voorzitter van 
de Leyetocht blij met een bannier uit 
1981 ontvangen bij je eerste  
deelname. Een kartoon van Gerrit 
Schulte en het jaartal erop met de 
startplaats Helvoirt.  Het blijkt een 
kleinood dat de Leyetocht niet in haar archief heeft.  Jan van 
Oeffelen uit Vught hoopt er dit jaar weer bij te zijn. 

Op haar verjaardag fietste  Jessica den Otter uit Helvoirt vorig 
jaar haar vierde Leyetocht over 100 km. Voor 2013 heeft de 
jeugdige sportieveling grootse plannen. Zij kiest voor de 150 
km op haar huis tuin en keuken fiets. Geen carbon frame of 
super de luxe lichtgewicht fiets voor de langste afstand bij 
Brabants grootste fietsfeest.   

Haar moeder Ans den Otter gaat mee in het jaar dat ze de 
mijlpaal van 50 jaar bereikt. Die plannen  maakte het tweetal 
bekend in de meimaand op weg naar de Sint Jan in  Den 
Bosch. Daar zal enige training aan vooraf gaan liet een ervaren 
fietser zich ontvallen.  Jessica:”We hebben geen 
trainingsplannen. We willen vroeg op de fiets springen om 
rond de namiddag op het terras terug te zijn. We zien wel hoe 
het gaat lopen.” Zo laat de glimlachende Jessica horen. 

Brabants grootste fietsfeest  is dit jaar voor de 36ste keer 
en heeft naast de jaarlijkse start en finish in Helvoirt ook 
een start en finish in Son. Het is al weer elf jaar geleden 
dat men kon starten op de Markt in Son bij café 
restaurant De Zwaan. Een reden waarom het zoveel 
jaren duurde weet de woordvoerder van de Leyetocht 
niet aan te geven.  Start en finish is er alleen mogelijk 
voor de afstanden 75, 100 en 150 km. De starters in Son 
treffen in Helvoirt hun stempelpost en een rustpunt om 
de benen te strekken. Met een kopje koffie of een bordje 
soep is het vochtpeil op niveau te brengen.  
Bij café De Zwaan proef je de rijke historie. Al vanaf 1830 is 
er gelegenheid  om  koffie te nuttigen. De ambiance en sfeer 
is gerijpt met de jaren. Alles ademt geschiedenis. 
Geschiedenis schrijft de Leyetocht met de terugkomst na elf  
lange jaren. De finishlijn ligt er in Son tot 16.00 uur.  
In Helvoirt is ontmoetingscentrum Gastenbosch het 
zenuwcentrum van de populaire fietshappening.  Daar is 
vertrek mogelijk van wel zes keuzeafstanden  25, 39, 50, 75, 
100 en 150 km. De finish voor de vertrekkers in Helvoirt ligt 
ook in Helvoirt. De finish sluit om 17.00 uur. 

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.  De nieuwe medailles 
liggen klaar voor de jeugdige volhouders.

Inschrijven
Het Brabants Dagblad heeft 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 17 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  drukte te omzeilen.  

Colofon:
Oplage Leyetocht magazine: 16.000 stuks. 
Huis aan huis verspreiding van deze jaarlijkse 
periodiek in de vertrekplaatsen Helvoirt, 
Haaren, Esch en Udenhout. Verder  in 
Biezenmortel en Cromvoirt. Advertenties: 
Jeanne van de Donk  (0411-64 20 94), Wim 
Glas (0411- 64 19 13), 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: Jeanne van de 
Donk.  Bestuursleden: Willy Bergman, Wim 
Glas,  Adriaan Nouwens, Toine Verbeek.

De Leyetocht na elf jaar terug in Son  

25
39
50
75
100
150

    Jan van Oeffelen uit Vught (87) 
met het kleinood dat hij de Leye-
tocht schonk voor hun archief. 

Het fietsfestijn in Helvoirt staat elk jaar borg voor 
opvallende gebeurtenissen die de moeite waard zijn om op 
te tekenen. Het voorbije jaar gaf een  van de oudste 
deelnemers een kleinood in de vorm van een banner uit 
1981 cadeau aan de Leyetocht.  Een paar leden van het 
dameskoor kregen rode oortjes en raakten van de wijs bij 
het zien van een poedelnaakt stel op het kerkplein.  Moeder 
en dochter hebben het plan om de afstand bedoelt voor de 
asfaltridders  over 150 km van Brabants grootste fietsfeest 
te gaan fietsen.   

Poedelnaakt  op het kerkplein komt niet alle dagen voor.  Dat 
beeld kregen de dames van het zangkoor te zien vanachter het 
altaarverhoog tijdens een huwelijksmis in de Nicolaaskerk op  
zaterdag, de dag van de mountainbiketocht in Helvoirt.  
Vanwege de hoge temperatuur stonden de grote zware 
kerkdeuren en de portaaldeuren wagenwijd open. Enkele 
dames kregen een poedelnaakte man en vrouw op hun netvlies 
die in het verlengde van de twee openstaande deuren zich 
omkleden  op het kerkplein tussen twee openstaande deuren 
van hun bestelbus. Niets vermoedend stond het stelletje 
sportievelingen  schone kleren aan te trekken  na een 
enerverende tocht over de bospaden en landweggetjes. De man 
van het stel eerst en later de vrouw. De gespierde renner in zijn 
blootje en de slanke dame in haar eva kostuum zorgde ervoor 
dat de dames die dit aanschouwden niet alleen glimlachend 
van dit niet alledaags tafereel genoten maar zelfs van de wijs 
raakten. Niet alle dames snapten het plezier van enkele 
koorleden door het feit dat niet iedereen het stel kon zien staan. 
Het bleek moeilijk de wijs te houden bij het zien van dit niet 
alledaagse tafereel.  Er zijn geen beelden van dit tafereel. 

Boekweit 22

5076 HJ Haaren

Schildersbedrijfalisa@hotmail.com
Jessica den Otter en haar moeder Ans fietsen in 2013 de langste afstand 
over 150 km ongetraind op gewone fietsen.

Asfalt en een krom stuur het beeld van een “wielrenner”.

Natuurmonumenten beheert het stuifzandlandschap in de Loonse en Drunense Duinen op een duurzame manier: met een schaapskudde met herder. 
Help ons en sponsor de schaapkudde:  SMS het woord SCHAAP naar 4333 (2 euro per sms)

Een geherderde schaapskudde kost ons ongeveer € 0,80 per schaap per dag, wat dus neerkomt op € 240,- per dag voor de hele kudde. 
Uw steun voor de schaapskudde is daarom van harte welkom.

Je kunt een schaap sponsoren: SMS SCHAAP naar 4333 (€ 2,00 per sms)

Steun de schaapskudde



Stationsstraat 103 , 5281 GZ 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

Huub Glas is gegrepen door de vraag hoe mensen samen werken, 
samen creatief zijn en nieuwe, nog niet eerder gecreëerde projecten 
kunnen realiseren. Hij creëert en ontwikkelt duurzame projecten met 
maatschappelijke waarde, richt zich op sociale vernieuwing en geeft 
trainingen en workshops. Huub leert mensen om hun diepste, 
persoonlijke kwaliteiten (deugden) in te zetten voor een positieve 
levenshouding: de herwaardering van oude waarden in een nieuwe tijd 
die bol staat van verandering en (her)bezinning op de toekomst.

Duurzaamheid en 

        harmonie: oude 

   waarden en kwaliteiten in 

        een nieuwe tijd

HuubHuub GlasGlas isis gegrepengegrepen doordoor dede vraavraag hg hoeoe mensenmensen samensamen werwerkenken

Zeven Deugden Advies & Management

Zeven Deugden Advies & Management
l

www.7deugden.nl



Zondag 18 augustus 2013

Zaterdag 17 augustus 2013

Zondag 18 augustus 2013

Zaterdag 17 augustus 2013

Magazine Leyetocht 2013  Oplage: 16.000 stuks, Huis aan huis in: Helvoirt, Haaren, Esch,Udenhout, Biezenmortel, Cromvoirt en Son.

ATB-tochtATB-tocht

Ook start in  Son 75-100-150 km.Ook start in  Son 75-100-150 km.Ook start in  Son 75-100-150 km.

Behoort tot de top in Nederland!Behoort tot de top in Nederland!Behoort tot de top in Nederland!

Vrije toertochtVrije toertocht
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