Vrije toertocht

Zondag 16 augustus 2009
Magazine Leyetocht 2009
Oplage: 16.000 stuks
Huis aan huis in:
Helvoirt, Haaren, Esch,
Udenhout, Biezenmortel,
Cromvoirt.

ATB-tocht

Zaterdag 15 augustus 2009

ATB

40 50

Al 32 jaar een begrip in Brabant!
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Za.
10.00 – 16.00 uur
Burgemeester van de Hurkstraat 10

TV – INTERNET
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installatie

Telefoon: 0411 64 54 43
Fax: 0411 64 50 63
E-mail: info@computers-gdpc.nl
5268 BK
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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.
Molenstraat 5 Boxtel • telefoon (0411) 67 68 47 • www.jackleijten.nl

kinderﬁetsen • recreatieve ﬁetsen • race- en ATB-ﬁetsen • stadsﬁetsen • ﬁetsaccessoires
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De 32ste Leyetocht op zondag 16 augustus 2009
Startplaatsen

Locatie

Afstanden

Tijden

Helvoirt
(5268 CA)

Ontmoetingscentrum Gastenbosch
Kastanjelaan 17 (0411) 64 17 41

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

8.30-13.00 uur
8.30-11.00 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
8.30-11.00 uur

Esch

Pannenkoekenhuis Het Betoverde Bos
Haarenseweg 4 5296 KB Esch
(0411 60 13 95)

25-39-50 km
75 km

8.30-13.00 uur
8.30-11.00 uur

Udenhout

Café de Schol
Stationsweg 13 (013) 511 18 85

25-39-50 km
75 km

8.30-13.00 uur
8.30-11.00 uur

ROUTE

25
KILOMETER

ROUTE

39
KILOMETER

ROUTE

50
KILOMETER

ROUTE

75
KILOMETER

ROUTE

100
KILOMETER

ROUTE

150
KILOMETER

De Leyetocht is in 2009 voor de tweeëndertigste keer.
Ontmoetingscentrum Gastenbosch aan de
Kastanjelaan is in Helvoirt het zenuwcentrum waar
de start en de finish is voor de meeste deelnemers. In
Haaren, Esch en Udenhout is ook vertrek mogelijk
maar daar is geen finishlijn getrokken.
Fietsliefhebbers die met de auto naar de Leyetocht
komen krijgen het advies naar Helvoirt te gaan waar
vrijwilligers een gratis parkeerplek aanwijzen in de
directe omgeving van het vertrekpunt. Na afloop is
het prettig toeven op het finishterras waar muziek en
zang klinkt en een presentator gezellig praat met de
deelnemers.
In Esch is het vertrek dit jaar bij Pannenkoekenhuis Het
Betoverde Bos op steenworp afstand van de Bierpomp
in het centrum van Esch.
Deelname:
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. Elk jaar zijn er nieuwe
medailles.
Inschrijven
Inschrijven met een voordeelbon van het Brabants
Dagblad loont voor de Leyetocht op zondag 16
augustus. De voordeelbon geldt niet op zaterdag 15
augustus bij de ATB Leyetocht. Een advertentie in de
laatste week van juli in het Brabants Dagblad bevat een
voordeelbon die men volledig moet invullen. Het levert
50 % korting op voor maximaal twee ouders plus gratis
deelname van maximaal drie kinderen. Het voordeel
voor een gezin kan oplopen tot vijf euro of meer.
Zonder bon van het Brabants Dagblad krijgt men geen
korting maar kan men wel voorinschrijven. In
Gastenbosch is op zaterdagmiddag van 13.00 – 16.00
uur voor de Leyetocht van zondag ook een mogelijkheid
al in te schrijven. Daar geldt alleen korting met bon en
zonder bon geen korting.
Inschrijfgeld ATB-tocht vijf euro per persoon,
in tegenstelling tot pagina 6, die meldt vier euro.
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Prestatie
Sjacco Hogenboom als presentator en DJ Joene,
Jeroen van Zelst zorgen tijdens de Leyetocht voor de
gezelligheid op het finishterras bij Gastenbosch.
Sjacco Hogenboom runt het bedrijf Sjappo Events uit
Drunen, dat thuis is in het organiseren van
entertainment en feesten. DJ Joene presenteert
eveneens en zingt daarbij Nederlandstalige liedjes
waarvan de deelnemers aan de Leyetocht getuige
kunnen zijn. Meer informatie is te vinden op
www.sjappo-events.nl . Daarnaast komen leuke
wetenswaardigheden vanuit het tweetal tot het publiek
via de luidsprekers. Bijzondere prestaties brengen ze
voor het voetlicht met op zijn tijd nieuwsfeiten over
Brabants Grootste fietsfeest met jaarlijks ruim
vijfduizend fietsers. Op zijn tijd krijgen de
luidsprekers rust zodat de volhouders hun ervaringen
van onderweg aan elkaar kunnen vertellen.

Sjacco Hogenboom van Sjappo-events

Toeren met de motor door het Brabantse land

Loterij voor beademingsapparatuur
met twee fietsen als hoofdprijs
Stichting Weeshuizen Belarus uit Helvoirt zet zich in
voor kinderen met een beperking in Belarus
(Wit-Rusland). Tijdens de Leyetocht gaan gezonde
kinderen uit Helvoirt geld bijeen sprokkelen voor de
aanschaf van beademingsapparatuur voor pasgeborenen
door de verkoop van loten op het finishterras nabij
Gastenbosch. Op de kinderafdeling van het Centraal
Ziekenhuis in Soligorsk ontbreekt dit apparaat. Een
groots opgezette loterij met als hoofdprijs twee fietsen
moet die aanschaf mogelijk maken.
Ria Schraverus, de drijvende kracht achter de stichting
vertelt over het doel van de actie:
”Doktoren helpen moeders bij een moeilijke bevalling. Het
kan gebeuren dat gezonde baby’s gedurende korte tijd
ademhalingsproblemen hebben. Goede apparatuur ontbreekt
en dan staan doktoren machteloos! Onvoldoende zuurstof
gedurende langere tijd betekent een verstandelijke beperking
of zelfs de dood. Red kinderen van een ellendig leven en
koop loten zodat er voldoende geld komt voor de aanschaf
van een beademingsapparaat. U helpt doktoren in Belarus
om bij gezond geboren kinderen een handicap te
voorkomen“. De opbrengst van de loterij wordt door de
Wilde Ganzen en NCDO (Nationale Commissie voor
Internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling)
meer dan verdubbeld. De loterij is mede mogelijk gemaakt
door de familie Smolders en het bestuur van de Leyetocht.

Samen op een motor de Leyetocht op zaterdagmiddag.

Naast het toeren met de fietsen is het toeren met de motor een
populaire bezigheid. Liefhebbers van deze sport krijgen op
zaterdagmiddag 15 augustus 2009 de kans te genieten van de
Leyetocht over 100 km. Voor de deelnemers liggen
routekaartjes klaar met zogenaamde unieke waypoints voor
bezitters van een GPS apparaat van een paar passeerpunten.
Voor de TomTom bezitters staan op de routekaartjes de
postcodes op de kaart van passeerpunten mocht de
motorrijder een routepijl van de Leyetocht , die dan al
volledig met pijlen is uitgezet, missen. Met gebruik van deze
gegevens komt de deelnemer op een eenvoudige wijze
opnieuw op de route. Het is verzamelen vanaf 15.00 uur met
als doel te vertrekken om 16.00 uur. Een bakje koffie voor
het vertrek is nooit weg. De deelname is gratis.

Stichting Weeshuizen Belarus, Torenstr 57, 5268 AS Helvoirt
www.weeshuizenbelarus.nl, info@weeshuizenbelarus.nl

In Memoriam

Niet overal waar de fietsers de route volgen mogen de
motorrijders met hun pronkjuwelen gebruik maken van de
wegen. Dit jaar is dat het eerste gedeelte van de route een paar
keer het geval. Daarvoor stippelen de motorliefhebbers, die de
Leyetocht adviseren, een alternatieve route uit. Deze
alternatieve route krijgt eveneens de bekende routebordjes van
de Leyetocht. Daarmee komen de motorrijders vanzelf op de
oorspronkelijke route van de fietsers die een dag later kunnen
genieten van de Brabantse natuur. De aangepaste route staat met
waypoints en postcodes op de beschikbare kaart.

Het jeugdige verkoopteam uit Helvoirt

John van Iersel eerste vrijwilliger van het jaar
John van Iersel (54) uit Helvoirt, een natuurliefhebber en
een man die wars is van uiterlijk vertoon, is in december
2008 net voor de kerst overleden aan longvlieskanker na
een ziekbed van bijna 9 maanden. De man heeft zich 20
jaar ingezet voor de Leyetocht tijdens de weekeinden van
het fietsfeest. In eerste instantie vanuit judoclub Yoshi
uit Helvoirt en later als vrijwilliger. John van Iersel zette
zich voor meerdere organisaties in Helvoirt in.
John van Iersel, een oersterke behulpzame man met een
technisch inzicht van een hoog begaafde lost veel
knelpunten op zodra het dreigt spaak te lopen tijdens de
opbouw van het terras of het plaatsen van reclame-uitingen.
De laatste jaren trok hij met hulp het Brabantse land in om
daar op prominente plaatsen iets leuks neer te zetten langs de
route van de Leyetocht voor de deelnemers en de sponsoren.
Tijdens de Leyetocht maakte hij veel deelnemers gelukkig
met zijn technisch inzicht. “Een kapotte fiets is altijd te
maken”, zo luidt zijn advies terwijl hij een mankement aan
een fiets bekijkt. Meestal vertrekken de deelnemers na enige
tijd met een glimlach na hulp van John. Voor zijn inzet
ontving hij als eerste vrijwilliger bij de Leyetocht de titel:
vrijwilliger van jaar.

Vooraf aan het vertrek maken de motoren een “ererondje” door
Helvoirt. Voor het publiek is het een pracht van een schouwspel,
het voorbij rijden van de blinkende en soms heel
indrukwekkende motoren. Gehuld in prachtige motorpakken,
gezeten op de soms kleurrijke zadels glijden de “motormuizen”
voorbij de toeschouwers. Het bijbehorende geluid roept een heel
speciale sfeer op met op de achtergrond de monumentale
Nicolaaskerk.
Onderweg is een stop gepland voor het strekken van de benen
en een sanitaire stop met koffie of fris. De deelnemers aan de
motortoertocht zijn rond de
klok van 19.00 uur weer
terug in Helvoirt bij
Gastenbosch. Daar biedt
een terras de gelegenheid
even na te kaarten over de
gevolgde route. Informatie
over de motortoertocht is te
verkrijgen bij Martin De
Jong, telefoon:
06-5537 4226
Een ererondje door Helvoirt is
aantrekkelijk voor het publiek.
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tweewielerspecialist

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

www.hetveerhuisdenbosch.nl

6% BTW Tarief
Voor buiten- en
binnenschilderwerk
aan particuliere
woningen die ouder
zijn dan 15 jaar

Isolatieglas, veiligheidsglas en gewoon glas
het adres voor binnen- en buitenschilderwerk
Ook kunt u bij ons terecht voor meerjarenschema’s
Schoorstraat 16, 5268 CJ Helvoirt
Tel. 06 - 51 19 97 20, Fax (0411) 64 28 22
E-mail: info@hovenschilderwerken.nl
www.hovenschilderwerken.nl

Cafetaria

Terras
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Single tracks en stoempen bij mountainbiketocht 2009

Bakkerij Peter en Monique
Coppens stelt Helvoirtse
Leyers beschikbaar
voor bijzondere prestaties.

De chiquita’s worden
gesponsord door:

Van de Loo
Helvoirt

Mountainbikebezitters komen onderweg verrassende
single tracks tegen met als toetje een paar schitterende
paden om op te stoempen met een blik op oneindig. De
derde mountainbiketocht bij de Leyetocht is op zaterdag
15 augustus met twee keuzeafstanden van 40 of 50 km.
Deelnamekosten zijn € 4,00 per persoon. Kinderen tot en
met 12 jaar voor € 0,50. Vertrek is vanuit Gastenbosch
tussen 8.30 en 10.30 uur. Er is geen korting mogelijk met
een voordeelbon.
De routes zijn volledig met pijlen uitgezet inclusief posten
voor eten en drinken. Bezitters van een NTFU toerfietskaart
ontvangen € 1,00 korting. De deelnemers starten vanaf een

startpodium alsof ze vertrekken voor een tijdrit in de Tour de
France. Het gelikte startpodium dat is beschikbaar gesteld
door Moonen Attractieverhuur uit Waalwijk zorgt voor de
eerste adrenaline. Proefritten in het voorjaar bevestigen het
vermoeden van de organisatie: Een pittige, afwisselende
tocht met een scala aan verassingen voor alle
mountainbikers. Volgens kenners is de tocht opnieuw fraaier
dan de twee vorige edities ondanks dat de route in
hoofdlijnen gelijk is gebleven. De aandacht voor details
zorgen hiervoor. Afspuitmogelijkheden en douches zijn
ruimschoots voor handen. De slotkilometers op de langste
route van 50 km bevat net als in 2008 een verrassend slot.

Afstanden ATB-Leyetocht 2009
-

Vertrek, Gastenbosch , Helvoirt
IJzeren Man / Boslaan
Post De Vughtse Heide
Col de Gubbels
Duinoord
Guldenberg splitsing 40 / 50 km
Einde 40 km, Gastenbosch, Helvoirt
Einde 50 km , Gastenbosch, Helvoirt

00,0 km
15,4 km
16,1 km
30,3 km
31,2 km
35,0 km
38,0 km
48,0 km
6

Punt A
Punt D
Punt N
Punt F
Punt G
Punt H
Punt A
Punt A

Thijs Schellekens, 9 jaar in
2008, uit Helvoirt als jongste
ATB-er met de 45 km.

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

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

Graag gedaan.

SUPER DE BOER GROENENDIJK
ACHTERSTRAAT 20
5268 EC HELVOIRT
0411-641792
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Hartstichting geeft voorlichting aan
deelnemers Leyetocht

verderop de route richting Liempde geraakt de Leyetocht in
een gebied bekend onder de naam ’t Meulke dat te maken
heeft met het feit dat er in het bewuste gebied aan de Grootte
Waterloop tot in de negentiende eeuw een kleine molen stond.
Op initiatief van de stichting Het Brabants Landschap is er in
2004 een uitkijktoren ’t Meulke gebouwd aan de Meulekensweg in Liempde. De uitkijkpost geeft een schitterend beeld
van het daar aanwezige Dommeldalgebied. Een informatiebord met een bankje en fietsenrekken nodigen uit er even halt
te houden. Het is een uitgelezen kans tijdens de Leyetocht
extra te genieten van de natuur, de omgeving met het
Brabantse landschap.

De Hartstichting ontvangt elk jaar een donatie van de
Leyetocht. Voor 2009 is deze actie weer opgenomen in de
begroting. Tijdens de Leyetocht zijn vrijwilligers van de
Hartstichting heel actief met het geven van voorlichting
over allerlei vragen rond hart en vaatziekten. Documentatie over talrijke specifieke zaken die met het hart van doen
hebben is op de stand van de Hartstichting aanwezig.
Activiteiten rond de AED , Automatische Externe Defibrillator, komen
aan de orde. Aanmelden voor cursusSint Antonius Abt, vriend
sen over het reanimeren en het bedievan de boeren, beschermer
nen van het AED apparaat is mogevan het vee, patroon tegen
lijk.
vele ziekten, bid voor ons.
Slachtoffers van een hartstilstand
Een tekst in een kapel op
hebben een overlevingskans van 5 tot
het
grondgebied
van
10 procent. Met de 6 minutencamKasteren.
pagne wil de Nederlandse HartstichEen kapel met een lange
ting, samen met de Nederlandse bevolgeschiedenis die teruggaat
king, de kans op overleving vergroten
tot aan de 14 de eeuw.
tot 25 procent in 2012.
Bedevaartgangers vonden
De eerste 6 minuten bij een hartstilstand
troost en verkwikking. In
zijn cruciaal. De overlevingskans kan
1651 , na de vrede van
worden vergroot wanneer je het
Munster, moest de kapel
volgende doet: bel na herkenning van
weg. Rond 1794 werd ze
de hartstilstand direct 112 om de ambuweer als een houten
lance te alarmeren, start met reanimatie
bidplaats herbouwd bij ’t
en dien binnen 6 minuten het hart met
Groene Woud. Kort voor
een AED (Automatische Externe
1870 verdween de kapel
Defibrillator) een of meerdere krachtige
weer uit het Kasterens
stroomstoten toe. Deze in de volkslandschap door de aanleg
mond bekend staande zes minutenregel
van het Duits Lijntje.
staat centraal tijdens de promotieactie
In 1982 werd op de huidige
van de Hartstichting die bij de Leyeplek een nis gebouwd door
tocht aanwezig is. Aandacht krijgt
buurtschap
Kasteren
Uitkijktoren ’t Meulke geeft een blik op het Dommeldal
verder het SMS alert die aangemelde
waarin een bronzen beeld
bezitters van het AED diploma waarschuwt over een hartinvan Sint Antonius abt werd geplaatst. Sinds oktober 2002 is er
farct in de directe omgeving met een straal van 500 meter.
een nieuwe kapel door het buurtschap Kasteren gebouwd en
Gediplomeerden in een straal van 300 meter krijgen een SMS
ingezegend op 12 januari 2003.
bericht om het AED apparaat op te halen in straat x en te gaan
naar straat y waar een slachtoffer zich bevindt.
Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan , 2 april 1990, van

de parochie St. Martinus te Olland is door de feestcommissie
het initiatief genomen om op de plaats van een eerdere kapel
een nieuwe kapel te bouwen. De kapel van Sint Petrus is op
zondag 22 april 1990 door bisschop ter Schure ingezegend.

Het Groene Woud met zijn schoonheden
Kapellen van Sint Antonius Abt in Kasteren en Sint Petrus
in Olland liggen aan de route van 75 km. Elke kapel heeft
een eeuwen oude geschiedenis. Naast de mogelijkheid voor
het opsteken van een kaarsje zijn er zitbanken om te
rusten en te genieten van de schilderachtige omgeving. De
betekenis van de kapellen met de geschiedenis staat met
weinig maar heldere woorden omschreven in de betreffende kapel. De rust en het genieten van de Brabantse
natuur is er heel bijzonder. Als extra attractie geeft
uitkijktoren ’t Meulke een blik op het Dommeldal vanuit
de hoogte. Het zijn trekpleisters in het gebied bekend
onder de naam Het Groene Woud in de driehoek Den
Bosch – Tilburg – Eindhoven.
Talrijke keren loodsen de routepijlen van de Leyetocht de
fietsers over bruggen waaronder het water van De Dommel
stroomt. Dat is ook het geval aan de Bobbenangelseweg op de
grens tussen Olland en Sint Oedenrode. Een paar kilometer

N
O
LB

Tegen inlevering van deze bon
alleen op zondag 16 augustus 2009
1 koffie of thee voor slechts € 1,00
Wij wensen alle deelnemers
een zonnige Leyetocht toe.
Medewerkers Gastenbosch
Helvoirt
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• Gelegenheid tussen diverse
fiets- en wandelroutes
• Met speelweide
• Ruime parkeergelegenheid

Voor al uw sfeervolle
feesten en gelegenheden.

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

www.hetboerderijtje.nl

Van Schijndel Transport B.V.

125
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Industrieweg 1
5268 BC Helvoirt
tel. 0411 - 642173

Sportlaan 3
5268 HS Helvoirt
tel. 0411 64 30 81
Mob. 06 53 52 24 51
www.autoservicecockvanderloo.nl

autoservice

Cock van der Loo
Bekend door kwaliteit en service

Ook voor campers en caravans
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Langste routes
oogstrelend mooi........

Leyetocht 2009, routekaart 100 en 150 km

Er zijn deelnemers aan de Leyetocht die in een ruk 150 km of 100 km afrafelen om toch zeker maar niets te hoeven
missen van de gebeurtenissen op het terras in Helvoirt. Familiaire verplichtingen zijn daar ook wel de redenen voor.
De meeste deelnemers nemen onderweg even pauze voor een kopje koffie. De Leyetocht zoekt daarvoor rustieke,
goed verzorgde plekjes. Dit jaar zijn dat uitbatingen in Demen bij Dieden onder de rook van Ravenstein en het
buurtschap Het Wild gelegen op het grondgebied van de gemeente Lith.
De snelle jongens volgen dit jaar de routepijlen naar het oosten van Brabant met het verste punt in Velp bij Grave. De 150 km
rijders passeren daarna Keent bekend om de jaarlijkse overlast van het Maaswater. Door de aanleg van een kapitale brug in
het kader van natuurontwikkeling is deze overlast verleden tijd. De route is er des te aantrekkelijker door. De route is vooral
heel bijzonder door de verscheidenheid van de gebieden, de slingerende wegen, de schilderachtige dorpen, de vele
dijkwoningen, de kunstwerken, de vergezichten en niet te vergeten de kilometers lange bomenrijen in de bermen van dijkenen polderwegen. De 100 km rijders kunnen halt houden bij Het Wild, een buurtschap op de grens van Rosmalen en Maren
Kessel. Voor de koffie zijn er talrijke gerestaureerde boerderijen aan hun oog voorbij gegaan. Na de koffie komt de Maasdijk
in beeld met monumentale dijkwoningen, indrukwekkende boompartijen, soms aan randen van waterpartijen welke weer in
verbinding staan met de Maas. Als de teller op 120 km staat passeren de renners van de langste rit ook de controlepost in Het
Wild. Indien nodig is daar de gelegenheid de bidon nogmaals te vullen om het lichaamsvocht op pijl te houden. Koffie en
gebak is er ruimschoots op voorraad.
10
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Nieuwkuijkseweg 10a
5268 LG Helvoirt
T 0411 642 075
F 0411 644 718
info@gubbelsmachines.nl
www.gubbelsmachines.nl

VERKOOP&VERHUUR
GRONDVERZET

GOED VOOR AL UW SCHILDERKLUSSEN

Kantstraat 57
5076 NP
Haaren
06-52618364

m drijvers
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Routekaart 50-75 km Leyetocht 2009
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Fiets, fluit, geniet van de schoonheden van Het Groene Woud

De 33ste Leyetocht is op
zondag 15 augustus 2010,
het is de derde zondag van augustus.

WAALWIJK
TEL.: +31-(0)416 567474
WWW.ATTRACTIE.COM
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Fiets je fit met het hele gezin over 25 of 39 km
ndael

terrein Haare

De ZLTO

ag op buiten
houdt open d
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Haarendael.
te bezoeken in

Routeborden met de firmanaam ERKO textielreiniging geven de route aan.
Een extra stop onderweg voorkomt zadelpijn
bij Leyetocht door lanen en langs de Leye

Deze witruimte wordt u
aangeboden door Hans Klerks

E-mail: fam.paashuis@planet.nl

Openingstijden:
Elke dag vanaf 10.00 uur
Dinsdag gesloten
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Groot terras
Lekkere koffie met
zelfgebakken appeltaart

an de Loo

Kamelenmelk een gezonde
drank bij open dag ZLTO

Als de poort zou
kunnen spreken

Tijdens de Leyetocht is het inmiddels vaste prik dat de
ZLTO afdeling “de Leye” op de routes van 25 en 39 km
zich laat zien middels een open dag. Dit keer gooit de
ZLTO het over een andere boeg en brengt de ZLTO een
aantal agrarische bedrijven uit de omgeving naar
Haarendael, een prachtig landelijk gebied in Haaren.

Aan de weg Tilburg - Den Bosch staat een monumentale
bakstenen poort, die toegang geeft tot Haarendael, een
centrum voor mensen met een verstandelijke beperking.
Deze poort uit 1939 is na de oorlog een monument
geworden, om de verschrikkingen van de tweede
wereldoorlog levend te houden. In Haarendael is,
tijdens de Leyetocht gelijktijdig met de open dag van de
ZLTO die buiten plaats vindt , een gedenkplaats over de
oorlog open en vrij toegankelijk.

Haarendael is een mooi terrein en onderdeel van Cello.
Tegenwoordig is het een woonomgeving voor mensen met
een verstandelijke beperking. Het terrein ligt aan de rijksweg
N65 van Tilburg naar Den Bosch, door een poort met
wapenstenen uit de 18e eeuw en een oprijlaan met een
prachtige rij dubbele bomen kan men het voormalige
seminarie van Haaren zien liggen. Het complex is een
prachtig bouwwerk met om zich heen indrukwekkende
alleenstaande bomen en groepjes bomen.

Van september 1941 tot september 1944 was het voormalige
seminarie het domein van de Duitse overheersing. Het
seminarie werd een politzei- und untersuchungsgefängnis.
Ruim 3100 mannen en vrouwen hebben een diepe zucht
geslaakt toen ze door de "poort der zuchten" via de
oprijlaan terecht kwamen in een streng bewaakte
gevangenis. Op initiatief van ex-gevangenen is er een
gedenkplaats ingericht, met spullen uit hun gevangenschap
die zorgen voor een museaal karakter. Als de poort zou
kunnen spreken.

In het werkgebied van ZLTO
“de Leye” is een grote diversiteit
van agrarische bedrijven zoals
rundveehouderij, varkenshouderij, boomkwekerij maar
ook hondenpensions. Zelfs een
kamelenmelkerij en een andere
groeiende tak is de paardenhouderij. Op het prachtige
binnenterrein van Haarendael
Kamelenmelk drinken
is gezond
tonen diverse agrarische
bedrijven hun producten en of
diensten middels kraampjes en andere activiteiten. Zelfs
dieren in levende lijven zijn er te bezichtigen zoals kamelen,
die de eigenaar houdt voor de melk. Kamelenmelk is vrij
nieuw in Nederland maar wordt vooral om de gezonde
bestanddelen gedronken.

De prachtige in Romaanse stijl opgetrokken kapel in
Haarendael uit 1939, ontworpen door de Delftse Hoogleraar
prof. Grandpré-Molière, straalt een monumentaal karakter
uit en is tijdens de Leyetocht eveneens te bezoeken.

Voor de kinderen is er een springkussen. En wat is er fijner
om na een flinke fietstocht even op adem kunt komen op
een terras, waar een lekkere kop koffie of wat fris is te
krijgen. Een mooie gelegenheid om even van de fiets te
stappen en een kijkje te nemen naar al het moois wat de
omgeving allemaal biedt.

Schattige biggetjes in de vrije natuur

Als de poort zou kunnen spreken......

Naam: ………………………………………………….

Aanmelden voor het Leyetochtmagazine?

Adres: ………………………………………………….

Graag toezenden van gratis informatie
over de Leyetocht in 2010

Postcode: ……………
Plaats: ……………………….
Invullen en opsturen naar:
Stichting de Leyetocht, p/a Vogelkers 1, 5286 HE HELVOIRT
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Achterstraat 45
5268 EA Helvoirt

0411-64 5002

- Verkoop
- Installatie
- Reparatie
- Service

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

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
* Regenkleding, onderdelen, fietstassen,
fietscomputers (gratis montage)
* Vakkundig repareren, schade-afhandeling
(gratis leenfiets)
* Fietsverzekeringen voor een scherpe premie!
* Hét adres voor electrische fietsen

www.groene-woud.nl

E-mail: theovanderheijden@mail.com
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De Leyetocht, genieten langs leijen,
stromen en lopen
Wat is het heerlijk: fietsen door het landschap over
wegen en paden, langs beken en stroompjes. De
deelnemers aan de Leyetocht gaan dat zeker ervaren.
Naast een sportieve prestatie is genieten van een
natuurlijke omgeving tijdens de fietstocht ook
belangrijk. Waterschap De Dommel werkt onder meer
aan schoon, voldoende en veilig water, maar ook aan
‘mooi’ water’. De ‘Leyetocht’ ontleent zijn naam aan de
Zandleij, die in de volksmond kortweg de Leye heet.
Waterschap De Dommel is blij dat deze tocht naar één
van zijn mooie beken is vernoemd.

belangen gewaarborgd. Half mei 2009 zijn de uitvoeringswerkzaamheden afgerond. Voor meer informatie kijk op
www.dommel.nl/zandelij of www.dommel.nl/debrand.

De Essche Stroom
De komende jaren zal het beekdal van de Essche Stroom
gaan veranderen. Naast de huidige agrarische functie en de
berging en afvoer van water komt er meer ruimte voor
natuur en recreatie. Het beekdal van de Essche Stroom
ondergaat een kwaliteitsverbetering die aansluit bij de
landschappelijke, ecologische, hydrologische en recreatieve
potenties. De Essche Stroom is bovendien integraal
onderdeel van de toekomstige Robuuste Ecologische
Verbinding Beerze, die loopt van de oorsprong in België
onder Hapert tot aan Halder bij Sint-Michielsgestel.

Lei, Leye of Leij
De ‘Leyetocht’ ontleent zijn naam aan de Zandleij, die in de
volksmond kortweg de Leye heet. Waterschap De Dommel
is blij dat deze tocht naar één van zijn mooie beken is
vernoemd. In het westelijk deel van het waterschapsgebied ,
rondom Tilburg, komen veel beken voor waarvan de naam
eindigt op ‘leij’. Zo kennen we de: Poppelsche Leij,
Rovertse Leij, Oude Leij, Nieuwe Leij, Diepe Leij, ,
Broekleij en Zandleij. Voor de schrijfwijze is hier
consequent ‘leij’ gebruikt, maar op veel kaarten zie je ook de
varianten ‘ley’ en ‘lei’. Ze worden willekeurig door elkaar
gebruikt en eigenlijk is er geen verschil. Leij houdt
waarschijnlijk verband met het woord ‘lede’: ‘een gegraven
waterloop’. De Zandleij is gegraven om het natte noorden
van Tilburg te ontwateren. Ook de andere leijen zijn
gedeeltelijk gegraven, omdat zij zandruggen in het
landschap doorsnijden die van west naar oost lopen.

De Essche Stroom ontstaat uit de samenkomst van de
Achterste en Voorste Stroom bij Oisterwijk en mondt uit in
de Dommel bij Halder. Onderweg doorkruist de beek een
prachtig deel van de Meierij dat gevormd is door een
afwisseling van landgoederen en agrarische gronden.
Halverwege de Essche Stroom ligt het dorp Esch. Het dorp
Esch is de grens tussen het smalle beekdal bovenstrooms en
het brede beekdal benedenstrooms. Waterschap De Dommel
wil, samen met de dorpbewoners, de Essche Stroom en het
omliggende gebied herinrichten. De nieuwe inrichting wordt
afgestemd op de doelstellingen die vanuit de wet en
regelgeving en vanuit haar eigen ambities voor het gebied
bij horen. Uitgangspunt is een balans creëren tussen de
behoeften van bewoners, recreanten en diverse
natuurfuncties. Voor meer informatie: kijk op
www.esschestroom.nl of www.debeerze.nl.

Droge voeten, voldoende, schoon, natuurlijk
en mooi water
Waterschap De Dommel zorgt voor voldoende water in het
gebied door een optimaal waterpeil in beken en sloten.
Voldoende water voor landbouw én natuur en net voldoende
om geen overlast in stedelijke gebied te veroorzaken.
Via rioolstelsels wordt afvalwater, afkomstig van
huishoudens en industrie, afgevoerd naar een van de acht
rioolwaterzuiveringen van Waterschap De Dommel. Met
behulp van de rioolwaterzuiveringen wordt het afvalwater
gezuiverd en wordt het schone water geloosd op beken en
rivieren.

De Essche Stroom bij Halder.

De Endekeloop
In het stroomgebied van de Zandleij is een nieuwe
watergang gegraven: de Endekeloop. De aanleg van de
Endekeloop is het eerste project van het totale
uitvoeringsprogramma ter verbetering van de
waterhuishouding voor De Brand. Dit uitvoeringsprogramma zorgt er voor dat de natte natuurparel De Brand
wordt hersteld. Nu zijn de grondwaterstanden nog te laag en
kan de Zandleij bij extreme regenval in het hart van het
natuurgebied buiten haar oevers treden. Het water van de
Zandleij bevat te veel voedingsstoffen voor diverse planten,
die karakteristiek zijn voor De Brand en overstromingen zijn
dus ongewenst. De Endekeloop zorgt voor een betere
ontwatering van de agrarische percelen in het zuiden van De
Brand en vermindert de overstromingen in het hart van het
natuurgebied doordat een deel van de afvoer wordt
omgeleid. Op deze manier worden agrarische en natuur-

Als gevolg van de klimaatsverandering krijgen we steeds
vaker te maken met wateroverlast. Het waterschap neemt
maatregelen om de overlast voor de burgers zoveel mogelijk
te beperken. In het landschap en in de stad moet ruimte
komen om het water te ‘parkeren’. In noodgevallen moeten
beken en rivieren buiten hun oevers kunnen treden. Maar
dan wel op plaatsen waar het water geen overlast kan
veroorzaken.
Waterschap De Dommel vindt het belangrijk dat de
inwoners kunnen zien wat we doen, met wie we ons werk
samen doen en waarom we bepaalde zaken doen.
Daarom organiseren we jaarlijks een Zondag Waterdag.
Dit jaar op 20 september, 11.00-17.00 uur.
Locatie: Waterschapshuis, Bosscheweg 56 in Boxtel.
Komt u een kijkje nemen? www.zondagwaterdag.nl
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Stuurborden en fietsenstalling nieuw bij fietsfeest
Een stuurbord gaat de fietsvlag en het kaderplaatje bij
de Leyetocht vervangen voor betere herkenbaarheid
voor de organisatie en het publiek. De stuurborden zijn
met bindbandjes vast te maken aan het stuur. Het
stuurbord is een bekend verschijnsel voor de
mountainbikers. Fietsers van de korte afstanden over 25
en 39 km ontvangen dit jaar nog een fietsvlag zolang de
voorraad strekt.

Outdoor Helvoirt
Outdoor Helvoirt is dit jaar op zaterdag en zondag 22 en 23
augustus. De ATB tocht volgt een gedeelte van het parcours
voor paard en ruiter. Wellicht ook door de waterbak.

Echte verzamelaars van fietsvlaggen krijgen het advies
gebruik te maken van de voorinschrijving op zaterdag in
Gastenbosch van 13.00 tot 16.00 uur om verzekerd te zijn
van een fietsvlag. Voor een aantal “snelle jongens”op de 150
km zijn een paar honderd kaderplaatsjes voor handen.
De fietsvlag zorgt voor extra sfeer bij een fietsfeest als de
Leyetocht. Met de introductie van het stuurbord beoogt de
organisatie uit Helvoirt hetzelfde te bewerkstelligen. Het
stuurbord heeft vier gaten om met de bijgeleverde
bindbandjes handig aan het stuur te bevestigen. De
stuurborden bevorderen de herkenbaarheid van de
deelnemers voor de organisatie en het publiek.
Een fietsenstalling is in 2008 voor het eerst geïntroduceerd
bij het populaire fietsfeest de Leyetocht. Het leverde veel
positieve reacties op van de gebruikers , mede doordat de
fietsenstalling gratis is. Voor dit jaar is het een speerpunt bij
de Leyetocht om de deelnemers er gebruik van te laten
maken. Spandoeken met de tekst “Fietsenstalling gratis”
moeten de aandacht trekken van de toegang tot de stalling
bij de finishlijn. Met deze service streeft de Leyetocht naar
een “opgeruimd” evenemententerrein. Daarnaast geeft het
de volhouders een gerust gevoel hun fiets veilig te stallen tot
18.00 uur en te kunnen genieten op het finishterras. Na
18.00 uur stopt het toezicht. Een bord bij de ingang van de
fietsenstalling geeft deze sluitingstijd aan.

De ATB-tocht door de waterbak dit jaar?

Informatie:
Heel veel extra informatie bevat de website van de
Leyetocht www.leyetocht.nl Hierop informatie met
inschrijfformulieren, de Leyetocht wielertrui, de bidons en
over bezienswaardigheden die niet in deze ”Leyekrant” zijn
opgenomen. Bidons en wielertruien zijn te koop bij het
finishbureau. Bij de inschrijfbureau’s liggen routekaarten
gereed. Ze zijn handig voor de mensen die de Leyetocht later
met vrienden nog een keer wil fietsen. Vragen aan de
organisatie per email richten aan: info@leyetocht.nl
Adresdrager:
Het is van belang om de adresdrager mee te nemen naar het
inschrijven voor de Leyetocht. Registratie is noodzakelijk
voor het ontvangen van de jaarlijkse Leyekrant. Voor vragen
bellen: 0411- 64 22 69. of info@leyetocht.nl .
Colofon:
Oplage Leyekrant: 16.000 stuks. Huis aan huis verspreiding
in de vertrekplaatsen Helvoirt, Haaren, Esch en Udenhout.
Verder ook in Biezenmortel en Cromvoirt. Advertenties:
Kees Jan Eijkemans (0411- 64 39 85); Ad Vugts (0411- 64
1245) of Wim Glas (0411- 64 19 13).
Organisatie:
Stichting de Leyetocht, Helvoirt is aangesloten bij de
N.T.F.U. Secretariaat: Vogelkers 1, 5268 HE Helvoirt,
Telefoon: 0411-64 25 24, Website: www.leyetocht.nl
E-mail: info@leyetocht.nl
Voorzitter: Christ Pijnenburg, Secretaris: Jan Wouters,
Penningmeester: Kees Jan Eijkemans. Bestuursleden: Willy
Bergman, Wim Glas, Toine Verbeek, Ad Vugts.

Een stuurbord vervangt de fietsvlag bij de Leyetocht.
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Café Zaal de ”Schuif”
M
Voor al Uw: Feesten, Partijen
Vergaderingen
tot 250 personen
Diners, Koffietafels
Warme en Koude Buffetten

Hamers
Metselwerken
Maarten Hamers
06-29248223

Voor Informatie:
Café Zaal de Schuif
Fam. Verbruggen
Dorpstraat30 5293AN Gemonde
073-5512288
Tevens ideaal gelegen voor fiets , tour of
info@deschuif.nl

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

wandeltochten ,
met gezellig café en terras.
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Esscheweg 12A
5262 TX Vught
tel: 073-6570296

Kreitemolenstraat 43
5071 BA Udenhout
tel: 013-5115990

GENOMINEERD VOOR DE VERKIEZING “TWEEWIELER WINKEL VAN HET JAAR”

www.sierbestratingscentrum.nl
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De smaak van Croy!
restaurant - speeltuin

‘t Stokske
op dinsdag, woensdag, donderdag

3 gangen keuzemenu €14,95 p.p.
zaterdag en zondag

€19,95 p.p.

BRUILOFTEN, FEESTEN, PARTIJEN en TERRAS met SPEELTUIN

www.stokske.nl
CROY ’T STOKSKE, Zandstraat 1 5066 CA Moergestel, tel. 013-513 1385
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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 € 15,95
'All you can eat' Diner-buffet € 19,95
Kinderen andere prijzen.
Reserveren gewenst.
Hollands buffet v.a. 2 personen

Wij helpen u graag bij Villa !!
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