Gelegen midden in de bossen
Grote speeltuin
Midget golf
Familie fietsen
Trampolines
Groot terras
Barbeque buiten & binnen!
Nieuw GPS tochten
Specialiteit:
Familie-,
Personeels- &
Verenigingsfeesten

Recreatieoord
&
Party Centrum
Duinoordseweg 8
5268 LM HELVOIRT
www.duinoord.nl
Bel voor gratis folder 0411-641218

IEDERE ZONDAG
'Wake up and eat' Brunch-buffet € 13,95
'All you can eat' Diner-buffet € 17,95
Kinderen andere prijzen.
Reserveren gewenst.
Hollands buffet v.a. 2 personen

Zondag 20 augustus 2006

De 29ste Leyetocht op zondag 20 augustus 2006
Startplaatsen

ROUTE
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Locatie

Afstanden

Tijden

Helvoirt

Gastenbosch
Kastanjelaan 17 (0411) 64 17 41

25-39-50 km
75 km
100-150 km

8.30-13.00 uur
8.30-10.00 uur
7.30-09.00 uur

Haaren

Café Den Bartel
Driehoeven 2 (0411) 62 12 92

25-39-50 km
75 km

8.30-13.00 uur
8.30-10.00 uur

Esch

Eetcafé Het Essche Pumpke
Leunisdijk 28 (0411) 60 41 47

25-39-50 km
75 km

8.30-13.00 uur
8.30-10.00 uur

Udenhout

Café de Schol
Stationsweg 13 (013) 511 18 85

25-39-50 km
75 km

8.30-13.00 uur
8.30-10.00 uur

Eindhoven

Café Herberg De Mispelhoef
Oirschotsedijk 9, (040) 26 24 128

100-150 km
75 km

7.30-09.00 uur
8.30-10.00 uur

KILOMETER
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KILOMETER

ROUTE
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KILOMETER

ROUTE

75
KILOMETER

ROUTE

100
KILOMETER

ROUTE
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KILOMETER

Gastenbosch aan de Kastanjelaan is in Helvoirt het
inschrijfpunt. Deelnemers die niet in Haaren,
Udenhout, Esch of Helvoirt wonen en met de auto
komen kiezen het beste voor Helvoirt als
vertrekplaats. In Helvoirt is voor de meeste
deelnemers ook de finish. Er zijn voldoende gratis
parkeerplaatsen. De finish in Helvoirt sluit om 18.00
uur. In de plaatsen Udenhout, Esch en Haaren is
geen finishlijn maar er is wel vertrek mogelijk. Voor
Esch is het vertrek in eetcafé Het Essche Pumpke
aan de Leunisdijk. Voor Eindhoven is een extra
startgelegenheid bij café herberg de Mispelhoef voor
uitsluitend de 75 – 100 en 150 km. Deze deelnemers
krijgen in Helvoirt een controlestempel. De starters
in Eindhoven eindigen ook in Eindhoven. Nieuw bij
de Leyetocht zijn een motortoerrit en
home-trainwedstrijden
Café Herberg de Mispelhoef ligt aan de doorgaande
weg van Eindhoven naar Oirschot. Het is een
pleisterplaats uit 1774 met een schitterend interieur en
evenzo mooi gelegen terras. Al twee keer eerder in de
geschiedenis van de Leyetocht is daar een controlepost
met tevens een vertrekpunt geweest. Dit jaar is er
vertrek mogelijk voor de routes over 75 – 100 en 150
km. Het biedt de fietsliefhebbers uit Eindhoven en
omgeving een mooie gelegenheid deel te nemen aan
Brabants grootste fietsfeest. Parkeerruimte is er
voldoende.
Deelname:
Deelnamekosten: 25-39 km voor € 3,00; 50-75 km voor
€ 3,30; en 100-150 km voor € 3,80. Kinderen tot en
met 12 jaar kunnen voor € 0,50 per persoon met hun
ouders deelnemen (25 – 39 – 50 – 75 km). Bezitters van
een NTFU – toerfietskaart ontvangen € 1,00 korting.
Kinderen tot en met 12 jaar ontvangen na afloop met de
juiste stempels op een ingevulde deelnemerskaart een
medaille of bidon gratis.
Voorinschrijving
Voorinschrijving loont dit jaar bij de Leyetocht met een
voordeelpas van het Brabants Dagblad. Er komt een
advertentie te staan in de laatste week van juli en is de
voorinschrijving in de eerste week van augustus 2006.
Zonder voordeelpas van het Brabants Dagblad krijgt
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men geen korting maar kan men wel voorinschrijven.
In Gastenbosch is op zaterdagmiddag voor de
Leyetocht ook een mogelijkheid al in te schrijven.
Daar geldt geen korting meer.
Toertocht motoren
Een aantal motorrijders uit Helvoirt hebben het idee
opgepakt een route van de Leyetocht op zaterdag na
het avondeten te gaan rijden. De routeborden zijn dan
al op hun plaatsen. Een unieke kans met weinig
moeite een pracht van een motorrit te houden. Het
plan is omstreeks 18.00 uur verzamelen en om 18.30
uur te vertrekken voor de route over 75 km. Net als de
fietsers plannen zij een stop onderweg voor een kopje
koffie. Terugkomst omstreeks 20.30 uur. Informatie
bij Martin de Jong; email: dejonghelvoirt@home.nl of
telefoon 06-55 37 42 26.
Home-trainwedstrijden
Zich in het zweet trappen op een hometrainer met een
snelheid van boven de zestig km per uur is mogelijk
op de vooravond van de Leyetocht. Op het terras van
Gastenbosch komen hometrainers te staan voor de
jeugd en de senioren. Inzet wordt het kampioenschap
van Helvoirt met deelnamemogelijkheden voor de
Helvoirtse bevolking. Aanmelden is mogelijk bij Kees
Jan Eijkemans, telefoon 06-50 641 779. De finale is
op zondagmiddag. Informatie op www.leyetocht.nl
Bidons
Een bidon voor het
meenemen van het
belangrijke vocht om
gezond te blijven is
al een bekend hulpmiddel. Met een
moderne vormgeving
bleek deze drinkbus
erg in trek bij de
jeugd. De kleintjes
die deelnemen aan de
Leyetocht ontvangen
na afloop een heuse
professionele bidon
als herinnering geheel
gratis.

Valhelm is hoofdzaak
Toertocht Haarsteeg
Haarsteeg staat op zondag 27 augustus 2006, de laatste
zondag van augustus, voor de 35ste keer in het teken van de
Toertocht Haarsteeg met afstanden van 35-50-75-115 km.
Vertrek bij het partycentrum “de Hut” aan de Mr.
Prinsenstraat 38 te Haarsteeg. Informatie bij William van
Son, tel: 073-5112867 of 0416-377 833 of
www.willyvdberk.nl
Toerweek aan de Costa Brava
PHCycling uit Eindhoven houdt een fietstoerweek in maart
2007 aan de Spaanse Costa Brava. Snelle en minder snelle
groepen krijgen begeleiding van speciale fietsbegeleiders.
Voor een goed hotel in Lloret de Mar wordt gezorgd.
Klimmen, dalen en fietsend genieten van de zon met uitzicht
op de Middellandse Zee. Wie wil dat niet? Informatie en
aanmelding is mogelijk bij PHCycling, Doddendaal 11, 5655
EL Eindhoven, tel: 040-25 17 924 e-mail:
PHCycling@Tiscali.nl
Adresdrager
Bijna 3000 personen ontvangen deze Leyekrant. Het adres
staat op een zogenaamde adresdrager met een barcode die de
organisatie registreert. Het is verstandig die adresdrager mee
te nemen naar de inschrijving. Het is handig, je hoeft geen
formulier in te vullen, en je staat geregistreerd als deelnemer.
Regelmatig schoont de publiciteitscommissie het
adressenbestand op en personen die in 2004 en 2005 niet
deelnemen krijgen daarna geen bericht meer. Personen die
graag bericht over de Leyetocht ontvangen kunnen zich
aanmelden bij het finishbureau in Helvoirt. Bewoners uit
Helvoirt, Haaren, Esch en Udenhout niet omdat in die
plaatsen huis aan huis verspreiding plaats vindt van de
Leyekrant. Vragen hierover dan bellen naar 0411- 64 22 69.
Een emailbericht naar info@leyetocht.nl ook handig..
Colofon:
Stichting de Leyetocht geeft deze Leyekrant uit in het kader
van de 29ste Leyetocht met een oplage van 16.000 stuks.
Huis aan huis verspreiding in de vertrekplaatsen Helvoirt,
Haaren, Esch en Udenhout. Voormalige deelnemers buiten
deze woonplaatsen ontvangen op hun verzoek een Leyekrant
per post. Rijwielhandelaren ontvangen op verzoek extra
exemplaren voor hun klanten. Advertenties: Kees Eijkemans
(0411-64 39 85) of Wim Glas (0411-64 19 13)
Bezorgklachten telefoon: 0411-64 22 69
Opmerkingen en suggesties: info@leyetocht.nl of
bovenstaande telefoonnummers.
Organisatie:
De organisatie is in handen van Stichting de Leyetocht die
aangesloten is bij de N.T.F.U.
Secretariaat: Schoorstraat 19, 5268 CJ Helvoirt, Telefoon:
0411-64 34 46, Website: www.leyetocht.nl E-mail:
info@leyetocht.nl
Voorzitter:Christ Pijnenburg; Secretaris: Eric Timmermans;
Penningmeester:Kees Jan Eijkemans; Bestuursleden: Mari
van den Bosch; Wim Glas; Harrie van den Nieuwenhuizen;
Jan Wouters.

De Leyetocht besteedt heel veel werk aan haar routes
met het oog op veiligheid. De meest veilige routes komen
op het routeschema. Veiligheid is ook te waarborgen met
een valhelm. De meeste deelnemers aan de lange tochten
over 75-100 en 150 km dragen een valhelm. De
organisatoren gaan het gebruik van de valhelmen
promoten naar het voorbeeld van de Nederlands Toer
Fiets Unie onder het motto van valhelm is hoofdzaak.
De verplichting van het dragen van een valhelm bij het
fietsen is ooit afgewezen door het parlement in Canada. De
bestuurders verwachten door die maatregel dat er minder
mensen gebruik maken van de fiets. Daardoor zouden toch
meer verkeersslachtoffers zijn te betreuren.
Bij deelname aan een fietstocht is het verstandig een
valhelm te dragen. Een ongeluk ligt in een klein hoekje. De
gedachte dat het mij niet zal gebeuren is niet verstandig. Het
kan iedereen overkomen. Veiligheid gaat boven alles. Bij de
vertrekpunten van de Leyetocht vraagt de organisatie
aandacht voor het gebruik van een valhelm. De Leyetocht
kan de deelnemers niet verplichten een valhelm te dragen.
De kleding vormt onderdeel van de outfit bij een toerrijder.
De Leyetocht heeft een prachtig shirt laten vervaardigen in
de meest gangbare maten. Met vooruitbetaling via Internet is
bestelling mogelijk. Een wielertrui is te koop voor de
scherpe prijs van € 45.
De eventuele verzendkosten zijn € 2,50.
Maak het totale bedrag van € 47,50 over op de rekening van
de Rabobank de Leijstroom naar rekeningnummer
12.11.15.909 t.n.v. de Leyetocht, Helvoirt met vermelding
van wielertrui maat (juiste maat vermelden) Plus het adres
waar de trui naar toe moet. Binnen een paar weken bezorgt
de postbode een wielertrui. Informatie over de wielertrui is
te verkrijgen bij info@leyetocht.nl

Valhelm hoofdzaak voor
de deelnemers aan lange toertochten.
De wielertrui van de Leyetocht
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VAKGARAGE

GERARD VAN KEULEN
altijd vertrouwd dichtbij

Tel. 013 - 511 22 47
Fax 013 - 511 51 85
Heidestraat 24, 5071 VM Udenhout

La Speranza

- Verkoop
- Installatie
- Reparatie
- Service

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

0411 - 64 4779
Helvoirt
0411 - 62 2328
Haaren

KRIJGT U OOK 80% KORTING OP
UW AUTOVERZEKERING??
ONZE AUTOVERZEKERING IS VERNIEUWD!!

BEN VAN IERSEL

TWEEWIELERS
Kerkstraat 37
* Voor een goed aankoopadvies
Berkel-Enschot
* Garantie en service
tel. 013 - 5331354
* Ook veel keuze in 2e hands fietsen
met 3 maanden garantie
(gratis postcode graveren)
* Regenkleding, onderdelen, fietstassen,
fietscomputers (gratis montage)
* Vakkundig repareren, schade-afhandeling
(gratis leenfiets)
* Fiets en bromfietsverzekeringen
voor een scherpe premie!

1000 m2 fietsplezier!

René van Linden

Ons autoproduct was al goed en goedkoop maar
we hebben het opnieuw verbeterd, hieronder
volgen enkele voordelen;
* Auto Motor Bonus Plan. Hoogste aantal schadevrije
jaren voor zowel auto/motor of auto/auto
* Op te bouwen uit diverse modules, wat u niet wenst
hoeft u dus niet te verzekeren
* 10% overdekking bij totaal verlies
* 3 jaar aanschafwaarde garantie
* Premiebetaling per maand mogelijk
* Gratis bij het afsluiten mooie Suurland-Falkplan
wegenkaart kado

HELVOIRT
0411 - 64 2513

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

549,-

Informeer eens wat u op uw autoverzekering
kunt besparen

René van Linden
Tweewielerspecialist
Dorpsstraat 20
5061 HK Oisterwijk
Telefoon: 013 - 528 23 32
www.renevanlinden.nl

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

E-mail: theovanderheijden@mail.com
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De Nederlandse Toer Fiets Unie viert haar 50 jarig bestaan
De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) viert haar 50
jarig bestaan met een aantal jubileumtochten verdeelt
over 2005 en 2006 op tal van plaatsen in Nederland. De
Leyetocht op zondag 20 augustus is een van die
jubileumtochten. In haar streven om het sportieve
bewegen te bevorderen vindt de NTFU de Nederlandse
Hartstichting aan haar zijde. Daarom treedt de
Nederlandse Hartstichting als partner op in de
organisatie van de jubileumactiviteiten. Het comité 50
jaar NTFU gaat op een slotmanifestatie van 30
september 2006 op sportcentrum Papendal bij Arnhem
een donatie schenken aan de Nederlandse Hartstichting.
De Leyetocht gaat zich dit jaar net als andere jaren
inzetten voor een donatie aan de Nederlandse
Hartstichting.

Begin 1900 zijn op de kale vlaktes rondom Oisterwijk
productiebossen gepland met heel veel monotone bossen
met weinig variatie. Er staan grove den, fijnspar en lariks.
Het naaldhout werd destijds voornamelijk gebruikt voor het
stutten van mijngangen in Limburg. Natuurmonumenten laat
de saaie bossen plaats maken voor gevarieerde natuurlijke
bossen. De door de mens geplante uitheemse en
overheersende soorten zoals de Amerikaanse eik en de
Amerikaanse vogelkers worden omgezaagd. Soms worden
er kale plekken “gezaagd” ter bevordering van het zonlicht
en daarmee de bodem groei te bevorderen. Rondom de
vennen worden de door de mens geplante bomen gekapt. Het
is een belangrijke beheermaatregel van Natuurmonumenten.
Hierdoor komen de vennen weer op de wind te liggen en
vallen er veel minder bladeren in het water.

De Nederlandse Hartstichting geeft tijdens de Leyetocht
nabij de finish voorlichting over eetgewoontes, gezond leven
en bewegen. Bij de promowagen van de Nederlandse
Hartstichting is informatie verkrijgbaar over gezond leven.
Zo zijn er gegevens bekend van de activiteiten van de
Vrienden van de Hartstichting. Je kunt er terecht voor vragen
over hart- en vaatziekten of wat cholesterol eigenlijk voor
een stof is. Heldere teksten op foldermateriaal is voor
handen om thuis nog eens iets op je gemak na te lezen.
De NTFU komt met een stand naar Helvoirt waar prachtige
poloshirts en jubileumshirts te koop zijn. Door aanschaf van
die kledingstukken steunt men de actie voor de Nederlandse
Hartstichting. Collectebussen zijn in Helvoirt aanwezig voor
mensen die een bijdrage willen geven aan de Nederlandse
Hartstichting. Meer informatie op vijftigjaar@ntfu.nl.

De Leyestroomroute
De Leyestroomroute is een fietsroute om elke dag van het
jaar te fietsen. Ruim 100 borden die blijvend aan de palen
zijn bevestigd geven de populaire route aan. De
Leyestroomroute slingert door de dorpen Helvoirt, Haaren,
Esch en Biezenmortel. Zelfs het gehucht Giersbergen komt
voor op de route. Bekende landschappelijk waardevolle
gebieden zoals de Loonse en Drunense Duinen samen met
de Kampina zijn de trekpleisters aangevuld met de
natuurgebieden Leemkuilen en de Brand. Fietsers met een
oog voor de natuur mogen deze Leyestroomroute over 25-30
of 50 km niet missen. Een routekaart met
bezienswaardigheden is te verkrijgen bij het finishbureau
van de Leyetocht en bij de VVV ’s in Den Bosch, Tilburg,
Oisterwijk, Boxtel en Udenhout.

Motorgeronk bij Leyetocht 2006
Motorliefhebbers uit Helvoirt en omgeving gaan op
zaterdagavond voor de Leyetocht een toerrit houden over de
route van de Leyetocht. De pijlen die de routes aangeven
zijn dan al aangebracht. De populariteit van de routes van de
Leyetocht bracht een paar motorliefhebber op het idee de
tocht op hun motor te rijden.
Het vertrek is omstreeks 18.30 uur gepland vanaf
Gastenbosch voor een rit over 75 km. Verzamelen vanaf
18.00 uur. Op enkele plaatsen in de route zijn aanpassingen
nodig om de eenvoudige reden dat je met een motor niet
over het fietspad mag. De fietsers houden onderweg bij een
café even halt om iets te drinken. Dat gaan de motorrijders
navolgen. Het plan is in groepjes van 20 rijders met een
gezellig tempo over de Brabantse wegen te gaan toeren.
Vooraf aanmelden is verstandig. Het geeft de
initiatiefnemers een beeld hoeveel liefhebbers op
zaterdagavond de moten starten van hun blinkende karretjes.
Informatie is te verkrijgen bij Martin de Jong, telefoon
06-55 37 4226 .
Oisterwijkse bossen en vennen
De vier langste routes brengen een bezoek aan de
Oisterwijkse Bossen en Vennen die bekend zijn tot ver
buiten Brabantse landsgrenzen. Het gebied is in beheer van
de vereniging Natuurmonumenten die er haar eerste grond in
dat gebied kocht in 1913. Deze vereniging zet zich met soms
heel ingrijpende plannen in de oorsprong van de bossen en
vennen terug te brengen van die tijd.

De routeborden van de Leyestroom

Parkeren gratis in Helvoirt
Helvoirt ligt aan de rijksweg N65 tussen ‘s-Hertogenbosch
en Tilburg. Parkeerborden geven de route aan naar de
parkeerplaatsen. Vanaf 7.00 uur tot 10.00 uur staan een
tiental parkeerwachters op kruispunten van wegen gereed
om de stroom auto’s naar de geschikte parkeerplaatsen te
loodsen. Het parkeren is gratis. Parkeerwachters rijken een
plattegrond van Helvoirt aan met de parkeerplaatsnummers
en de situatie van het inschrijfbureau.
Kaderplaatje
De Leyetocht deelt aan de deelnemers van de twee langste
afstanden 100 en 150 km ook kaderplaatjes uit in plaats van
fietsvlaggen. Met twee bindbandjes is het plaatje te
bevestigen aan het stuur, het frame of het zadel. Zo zijn de
deelnemers herkenbaar dat ze zich hebben ingeschreven
voor de Leyetocht.
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Cultuurhistorische fietstocht met interessante open dag
De gezinsroutes over 25 en 39 km staan in 2006 bol
van cultuurhistorische feiten. Monumentale panden
uit de 17de en 18de eeuw. Een Mariakapel uit de
jaren rond 1950. Een bezoek aan Giersbergen met
750 jaar op de kalender. Voor de room op de
spreekwoordelijke koffie zorgt onder andere De
Roestelberg en uitspanning De Rustende Jager met
feiten uit 1300. Onderweg voert de route van de
Leyetocht langs de mooiste stukjes op fietsgebied van
de Loonse en Drunense Duinen waar water
spaarzaam is. Onderweg ziet de fietser voldoende
water. Een paardenpension en een minicamping
houden open dag.

het gehucht in mei 1995 werd gevierd. In dit gehucht
heeft de Leyetocht een controlepost voor de deelnemers
aan de 25 km route.
Biercafé De Roestelberg ligt aan de rand van het zo
geadoreerde natuurgebied Loonse en Drunense Duinen.
Daar is een pracht van een locatie voor een stop met een
fietstocht. Biercafé De Roestelberg staat bekend om de
vele biersoorten en sinds deze zomer om de
boomgalows voor een paar heerlijke vrije dagen te
midden van de natuur. De 39 km rijders komen er langs
voor hun stop.
Café de Rustende Jager prijkte op het routeschema van
de Leyetocht toen uitbater Pijnenburg zijn vijftigste
verjaardag vierde. In 2006 bereikt hij zijn 65ste
verjaardag. Reden om weer eens langs te gaan. De 39
km deelnemers krijgen bij dit bekende café een tweede
stempel op hun stempelkaart. Het café ligt al sinds 1300
op de kruising van vroegere handelswegen. Een
verbindingsweg van Den Bosch naar Breda en de
handelsweg van Oirschot naar Heusden. Allemaal
plaatsen met stadsrechten.

Een Mariakapel valt op in het buitengebied van Helvoirt.
Het is ooit gebouwd als blijk van een prettige
samenwerking tussen aannemer, architect en werklui na
de bouw van een huis op Het Hoog in Helvoirt. De
architect maakt de tekening, de stenen kwamen van de
aannemer en de metselaars maakten er een fraai
kappelletje van. Het eerste Mariabeeld is ooit ontvreemd
en nooit meer terecht gekomen. Nu zorgt een ijzeren hek
met gaas voor enige afstand naar mogelijke onverlaten
en het beeld van Maria. Een bankje doet dienst als
rustbank.Wees gegroet Maria is er met beitels op het
zitvlak aangebracht. Bij de eerste navorsing hoe de
bewuste kapel daar ter plekke kwam spraken
buurtbewoners over iets met de oorlog. Dat is onjuist.
Een heuse stichting beheert de kapel dat al enige tijd op
de lijst van monumentenzorg in de gemeente Haaren
prijkt.
Open dag
Daar waar jarenlang de varkens knorden op het terrein
van enkele eeuwen oude boerderij bevindt zich nu een
paardenpension en een minicamping aan de rand van de
Loonse en Drunense Duinen. De deelnemers aan de
gezinstochten van de Leyetocht brengen een bezoek aan
deze prachtig gelegen accommodatie waarvan de
boerderij dateert uit 1890. Belangstellenden krijgen alles
te horen welke verzorging de paarden allemaal krijgen.
Het kamperen op een minicamping is nu van heel dicht
bij te beleven. Welke accommodatie biedt een camping.
Zijn aansluitingen voor een kijkbuistoestel en een laptop
aanwezig? Kan dat allemaal in het buitengebied ver van
de drukke stad en dicht bij de sporen van een geslepen
vos op zoek naar een prooi. Of het niet op kan staan er
oude landbouwwerktuigen uit de 19de eeuw opgesteld.
Hulpmiddelen waar de boer in de vorige eeuw zijn kost
mee verdiende. De open dag is een initiatief van de
ZLTO de Leye met een verzorgingsgebied van de
gemeente Haaren en Vught. De open dag is van 9.00 tot
16.00 uur. Er is een terras met koffie, thee en fris. Voor
de kinderen is er een grote speelweide met diverse
speeltoestellen.

De Mariakapel op ’t Hoog in Helvoirt nodigt uit even halt te houden.
De prettige samenwerking bij de bouw van een landhuis was
aanleiding de kapel te bouwen. Foto Frans Denissen, Haaren

Water
De gezinsroutes gaan enige kilometers parallel aan het
Drongelens Kanaal dat het water vanuit Den Bosch
afvoert naar Drongelen alwaar het in de Maas terecht
komt. Daar waar de fietsroute het kanaal kruist ligt een
waterwingebied van Brabant Water. Op tientallen meters
diepte pompt hier het waterleidingbedrijf grondwater op
om in Vlijmen te zuiveren tot drinkwater. Ingewijden in
de waterwereld vertelden dat ’s Hertogenbosch ooit
heeft overwogen om op de Margriet een
drinkwaterpompstation op te richten. De keuze viel in de
18de eeuw op een locatie in Nuland.
Water loopt als een rode draad door de gezinsroutes van
de Leyetocht. Na de Loonse en Drunense Duinen komt
het natuurgebied De Brand in beeld. De Brand is bekend
om haar natte drassige gebieden. Door de Brand stroomt
onder andere de Zandley. Het is een van de waterlopen
die model stonden voor de naam Leyetocht. De Brand is
een natuurgebied om van te watertanden. De bomen, de
struiken, de poelen, de weilanden met hun dieren zijn de
schitteringen van een prachtige natuurlijke diamant.

Giersbergen is een eeuwen oude plaats met een aantal
boerderijen en een herberg waar velen even de benen
strekken en een heerlijk bakje koffie drinken na een
bezoek aan het nationaal park de Loonse en Drunense
duinen. Een mooi bronzenbeeld van een Giersbergense
boerin herinnert aan de tijd dat het 750 jarig bestaan van
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Paardenpension en minicamping zetten deuren open

Een camping met kwaliteit.
Een verwennerij voor iedere kampeerder.
Mini camping “De Gijzel”
Piet en Anja Schuurmans
De Gijzel 42 5268 CN Helvoirt
Tel: 0411-643914
Web-site: www.gijzel.nl
E-mail: info@gijzel.nl

Een heerlijke persoonlijke verwen
gezichtsbehandeling met de unieke en
natuurlijke producten van Nutrimetics,
Maak een afspraak !!!
Nutrimetics.
Anja Schuurmans.
De Gijzel 42, 5268 CN Helvoirt
0411-643914

Herberg de Drie Linden, Café De Rustende Jager en Café de Roestelberg nodigen uit voor een lekker kopje koffie met een lekkernij van de streek.

Graag gedaan.

SUPER DE BOER GROENENDIJK
ACHTERSTRAAT 20
5268 EC HELVOIRT
0411-641792
Routeborden met de firmanaam ERKO textielreiniging geven de route aan.

TREK

Aanleg Bouwkundig
Prefeb baden
Onderhoud
10 jaar ervaring

RACE FIETSEN
MOUNTAINBIKE’S
HYBRIDES
STADSFIETSEN
KINDERFIETSEN

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

NIKE
KLEDING
ZONNEBRILLEN
HARTSLAGMETERS
HORLOGES
FIETSSCHOENEN

Beschermde dorpsgezichten Oirschot trekpleister
Straten en Boterwijk zijn beschermde dorpsgezichten
van Oirschot. Het zijn trekpleisters bij de Leyetocht van
2006. Door Straten fietsen alle deelnemers van de vier
langste afstanden. Door de Boterwijk komen de
deelnemers met een stempelkaart voor de 50 en 75 km
gefietst. Zij zien op grote afstand de Sint Petruskerk als
baken fier boven de bebouwing staan.
In het buitengebied van Oirschot, in het buurtschap Straten,
treffen de deelnemers aan de Leyetocht 2006 van de vier
langste routes op hun route een kapel van de heilige Sint
Antonius. Een driehoekig plein met even zoveel wegen naar
het plein. Het plein is omringd door schitterende boerderijen
uit de vorige eeuw. In het midden een goed onderhouden
kapel met hier en daar bomen welke ruime schaduw bieden
voor een passant. De kapel bezit een torentje met daarin een
klok. Een haan op de toren geeft de windrichting aan. In een
nis in de voorgevel van de kapel is een afbeelding van
Antonius Abt te zien. Aan de voet van Antonius een varken
vanwege het feit dat volgelingen van de heilige Antonius een
varken mochten houden dat vrij rond liep. In de omgeving
van het plein zijn nog diverse zogenaamde bolle akkers te
zien. De naam “De Bollen” is daarvan afgeleid. De bolle
akkers zijn ontstaan doordat de boeren generaties lang een
mengsel van stalmest en heideplaggen op de akkers brachten.
Minder dan 100 meter voor de kapel, is een gelegenheid een
kopje koffie met appeltaart te gebruiken en de benen te
strekken. De uitspanning heet, hoe kan het anders De Bollen.
De feiten die hierna zijn opgetekend komen van de borden
die staan bij de kapel.
Buurtschap Straten beschermd dorpsgezicht
Buurtschap Straten is een van de oudste woonkern van het
gehucht Straten. Al in de zevende eeuw na Christus
vestigden zich er mensen. In 1991 kreeg het gebied de
wettelijke status van beschermd dorpsgezicht.
De oude boerderijen en het nog vrij gaaf gebleven landschap
geven een goed beeld van hoe de zandgronden van Noord
Brabant in cultuur zijn gebracht. De gebouwen, het
stratenplan, de beplanting en de akkers vormen als het ware
een stukje levend geschiedenis.
Sint Antoniuskapel
De kapel dateert in haar huidige
vorm van 1853 en is toegewijd
aan Sint Antonius Abt (feestdag
17 januari). Zij herinnert aan de
pest die de tweede helft van de
16de eeuw de streek teisterde.
De eerste kapel stond er al in
1557. De bewoners riepen toen
de hulp van Sint Tunnis met het
varken in. Hoewel na 1648
afgebroken, werd toch bij
herhaling telkens weer een
nieuwe kapel gebouwd, aanvankelijk van plaggen. In 1853 van
steen. De kapel ligt in het van
rijkswege beschermde gezicht
Straten/De Bollen onder
Oirschot. Restauratie in 1992.
De stichting St-Antoniuskapel
heeft het beheer over de kapel.
Legende van de Antoniuskapel
Eens, lang geleden, werd de
buurtschap Straten geteisterd

Routekaart 50-75-100-150 km Leyetocht 2006

door een vreselijke pestepidemie.
Er bezweken zoveel zieken, dat men paarden tekort kwam
om de lijken af te voeren. De bewoners riepen toen de hulp
in van Sint Antonius Abt. Enkele dagen later liep er plots een
schimmel op het pleintje. Niemand wist van wie het dier was
of waar het vandaan kwam. Een boer spande het onbekende
paard voor zijn kar. Ieder huis waar hij met behulp van de
schimmel een overleden pestlijder weghaalde, week de
gevreesde ziekte. Nadat de laatste dode naar zijn graf
gebracht was, verdween het geheimzinnige paard even
plotseling als het gekomen was. Uit dankbaarheid bouwden
de inwoners toen midden op het pleintje een kapel voor Sint
Antonius.
De Boterwijk
Een dorpsgezicht zoals het altijd is geweest is de Boterwijk
op het grondgebied van Oirschot. Het zijn de fietsers van de
routes over 50 en 75 km die getuige zijn van een schitterend
uitzicht over het Brabantse land met de Sint Petruskerk als
blikvanger. Een overzichtbord met verklarende teksten
omschrijft de situatie heel helder. De makers van de
Leyekrant 2006 namen de moeite die gegevens vast te
leggen. De volgende tekst prijkt op het bord.
“Voor u glooit het eeuwenoude akkerland van Oirschot. Al
meer dan 750 jaar verbouwen boeren hier gewassen. Omdat
het bouwland jaarlijks bemest werd met een mengsel van
plaggen en stalmest zijn de akkers in de loop der eeuwen
zeker een meter hoger komen te liggen. In de dikke
akkerlaag zijn interessante archeologische vondsten gedaan,
zoals potscherven uit de 11e en 12e eeuw.
Landschappelijk is de Boterwijk aantrekkelijk omdat je
vanaf de akkers rechtsreeks op de oude kern van Oirschot
kijkt. Als een van de weinige plekken in Brabant is hier nog
de oorspronkelijke relatie van dorp en platteland zichtbaar.
Om deze unieke zichtas nog verder te verfraaien heeft de
gemeente samen met de bewoners een beplantingsproject
opgezet. Met dit groen worden storende gebouwen aan het
oog onttrokken en is de overgang tussen de kern en het
buitengebied nog vloeiender.”

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

Helvoirt
0411 - 64 23 00
www.drukkerijformaat.nl

De Leyetocht heeft in 2006 een startplaats in Eindhoven bij café de Mispelhoef.
De beschermde dorpsgezichten van Oirschot zijn trekpleisters voor de deelnemers.

De Sint Antoniuskapel met de heilige Antonius met varken in de voorgevel.
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De 30ste Leyetocht is op
zondag 19 augustus 2007,
het is de derde zondag van augustus.

