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

Vrije toertocht

Zondag 15 augustus 2010

Wij helpen u graag bij Villa !!

ATB-tocht

Zaterdag 14 augustus 2010

Magazine Leyetocht 2010 Oplage: 16.000 stuks, Huis aan huis in: Helvoirt, Haaren, Esch,Udenhout, Biezenmortel, Cromvoirt.

Al 33 jaar een begrip in Brabant!

De 33ste Leyetocht op zondag 15 augustus 2010

Fietskleding Leyetocht enthousiast ontvangen
Een fietsshirt van de Leyetocht is al een paar jaar op de
markt. Nieuw
is dit jaar
de fietsbroek. Juist dit kledingstuk
U zoekt
een,
krijgt van de huidige gebruikers lovende woorden. Geen
Ss
pijnlijke zitvlakken,
geen geschuif op het zadel en prettig
zittend om de dijen van de fietsliefhebber. Tijdens het
fietsfeest
in Helvoirt zijn de kledingstukken te koop bij het
Zoals:
finishbureau. Op de website van de Leyetocht zijn nog
meer details te lezen zoals de aankoopkosten.

Service Point voor:

Pc of Notebook,

Ultra-X systeem
diagnose, Reparatie her-installatie

Acer, HP, Sony,
Toshiba, Asus
Echte fietskleding van de Leyetocht is een vertrouwd beeld in

Enz.
het peloton
fietsers die jaarlijks aan het fietsfeest in Helvoirt
deelnemen. De voorraad kleding is voorbije winter aangevuld
Randapparatuur:
met fietsshirts
en fietsbroeken. Professionele fietsbroeken met
daarop het
logo van de
Leyetocht zijn een uitbreiding op de
Printers,
Webcam,
bestaande
fietskleding.
Deskundigen
spreken over een
Ink cartridges,
Papier
aanwinst voor de gebruiker. Pijnlijke zitvlakken zijn verleden
Memory sticks,
tijd door de prettig zittende zeem in de fietsbroeken. De bretels
Antivirusbevatten
software
van de fietsbroeken
een mogelijkheid voor het
en
andere
opbergen
vanalle
de GSM
of een iPod.
De fietsshirts
zijn uitgevoerd met lange veilige rits. Handig bij
PC accessoires
het aantrekken en tijdens warm weer. Ventilerende
inzetstukken onder de mouwen zorgen voor een verbeterde
pasvorm.Open
Ruime en
gemakkelijk
bereiken
zakken uur
bieden tal
van:
Ma. te
13.00
- 19.00
van mogelijkheden.
Het
fietsshirt
is
van
speciale
lichte
stof
Di. t/m Vr.
10.00 – 19.00 uur
vervaardigd en droogt snel.

Dealer van:
De nieuwe fietsbroek
van de Leyetocht.

GD-PC

Leyetocht zet zij de deuren open voor de deelnemers aan de
Leyetocht van 50 t/m 150 km. De winkel van Yvonne bevat
ongeveer 20.000 kostuums
voor volwassenen en kinderen. De
TV – INTERNET
website www.klemo.nl toont alle mogelijke feestartikelen,
EN TELEFONIE
themakleding en accessoires.

Computer TV Decoders:
Moonen Kwekerijen meer dan een bezoek waard
Kabel en ADSL
Moonen Kwekerijen is een kleinschalige kwekerij in Udenhout
Service
met een zeer ruiminstallatie
assortiment bomen en planten voor de

Za.
10.00 – 16.00 uur
Burgemeester van de Hurkstraat 10

particuliere markt. Door veel soorten zelf te kweken is de
prijs/kwaliteitsverhouding heel goed. Een specialiteit is het
maken van
lei-bomen en dak-bomen.
kan 43
er ook terecht
Telefoon:
0411 64Je 54
voor een tuinontwerp
en
beplantingsplan.
Tijdens
Fax: 0411 64 50 63 de Leyetocht
van 50 t/m 150 km is er voor de deelnemers gelegenheid rond
E-mail:
te kijken en info@computers-gdpc.nl
informatie te vergaren.

5268 BK

HELVOIRT

Fietsenstalling
Spandoeken met de tekst “Fietsenstalling gratis” trekken de
aandacht. Met deze service streeft de Leyetocht naar een
“opgeruimd” evenemententerrein. Het veilig stallen zorgt voor
een gerust gevoel. Na 18.00 uur stopt het toezicht zoals een
bord bij de ingang van de fietsenstalling aangeeft.

Het nieuwe fietsshirt
van de Leyetocht.

Klemo Verhuurbedrijf houdt open dag
Klemo Kledingverhuur bestaat dit jaar 20 jaar. Het is een
zelfstandige onderneming van Yvonne Moonen, dochter van
Gerard Moonen, welke samen met zijn broer Henk Moonen
het bedrijf Attractieverhuur Moonen oprichtte. Met de

Informatie:
Op de website van de Leyetocht, www.leyetocht.nl , staat
informatie over het digitaal inschrijven, de
inschrijfformulieren, de Leyetocht fietstrui, en de fietsbroek.
Fietsbroeken en fietstruien zijn te koop bij het finishbureau.
Bij het inschrijven liggen gratis routekaarten gereed 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 .

25
39
50
75
100
150

Startplaatsen

Locatie

Afstanden

Tijden

Helvoirt
(5268 CA)

Ontmoetingscentrum Gastenbosch
Kastanjelaan 17 (0411) 64 17 41

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

8.30-13.00 uur
8.30-12.00 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
50 km
75 km

8.30-13.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-11.00 uur

Esch

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

25-39-50 km
50 km
75 km

8.30-13.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-11.00 uur

Udenhout

Café de Schol
Stationsweg 13 (013) 511 18 85

25-39-50 km
50 km
75 km

8.30-13.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-11.00 uur

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. Er zijn wegwerkzaamheden aan de N65
waarover meer in dit blad. Na afloop is het prettig toeven
op het finishterras waar muziek en zang klinkt en een
presentator gezellig praat met de deelnemers.

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. De voordeelbon geldt niet in combinatie met
digitale voorinschrijving. 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.
Presentatie
Sjacco Hogenboom als
presentator en zijn
muziekvrienden vormen samen
een muziekband en 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. Meer informatie
is te vinden op
Sjacco Hogenboom
www.sjappo-events.nl .
van Sjappo-events

www.sierbestratingscentrum.nl

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.
De nieuwe medailles liggen klaar voor de volhouders.
Inschrijven
Inschrijven met een voordeelbon van het Brabants Dagblad
loont voor de Leyetocht op zondag 15 augustus.
De voordeelbon geldt niet op zaterdag 14 augustus bij de
ATB Leyetocht. Een advertentie in de laatste week van juli

Door de bomen...

Colofon:
Oplage Leyekrant: 16.000 stuks. Huis aan huis verspreiding in
de vertrekplaatsen Helvoirt, Haaren, Esch en Udenhout. Verder
in Biezenmortel en Cromvoirt. Advertenties: Kees Jan
Eijkemans (0411- 64 39 85); Ad Vugts (04118- 64 1245) of
Wim Glas (0411- 64 19 13).

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
Organisatie:
kan maken. Jack Leijten
biedt dede
beste
recreatieve
ﬁetsenis aangesloten bij de N.T.F.U.
Stichting
Leyetocht,
Helvoirt
met goede service. Secretariaat: Vogelkers 1, 5268 HE Helvoirt, Telefoon:

0411-64 25 24, Website: www.leyetocht.nl E-mail:
Pijnenburg, Secretaris: Jan
Penningmeester:
Jan Eijkemans.
kinderﬁetsen • recreatieveWouters,
ﬁetsen • raceen ATB-ﬁetsen •Kees
stadsﬁetsen
• ﬁetsaccessoires
Bestuursleden: Willy Bergman, Wim Glas, Toine Verbeek.
18
2

Molenstraat 5 Boxtel • telefoon
(0411) 67 68 47 • www.jackleijten.nl
info@leyetocht.nlVoorzitter:
Christ

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

3
2
19

Digitaal inschrijven mogelijk
door Scan & Go

Dit jaar volgt de toertocht opnieuw de route van 100 km. De
tocht is op zaterdagmiddag 14 augustus 2010. Het is verzamelen vanaf 15.00 uur met als doel te vertrekken om 16.00
uur. De deelname is gratis.
De motorliefhebbers, die de Leyetocht adviseren, zijn heel
enthousiast over de geplande route. Veel kijk plezier langs
bossen, weilanden en in het polderland zonder dat het verveelt.
Moderne boerderijen en vervallen boerderijen trekken de
aandacht als je de route volgt. In het land van Heusden en Altena
zijn prachtige wegen langs weilanden met koeien en schapen.
Maar ook langs natuurgebieden die je daar niet verwacht.

Het is een van de meest gestelde vragen bij de Leyetocht.
Hoe kunnen we voorinschrijven. Die mogelijkheid is dit
jaar voor het eerst. De organisatie van Brabants grootste
fietsfeest gaat een proefproject (pilot) meedraaien met
een nieuw registratiesysteem. Onder de noemer van
NTFU Scan & Go . NTFU, Nederlandse Toer Fiets Unie,
is de landelijke organisatie voor de toerfieters in
Nederland en initiatiefnemer
van deze mogelijkheid.
Achterstraat
45
Belangstellenden bezoeken de website van de Leyetocht
5268 EA Helvoirt
0411-64 5002
www.leyetocht.nl en surfen naar het digitaal
inschrijfformulier. Hij of zij vult het formulier in en gaat
akkoord met een eenmalige machtiging aan stichting de
Leyetocht het deelnamegeld automatisch af te schrijven. Na
verzenden van de goedkeuring ontvangt de “inschrijver”
automatisch een bevestiging per e-mail. In de
bevestigingsmail is onder andere een barcode opgenomen.
Deze barcode is voor iedere deelnemer uniek. Op de dag van
de Leyetocht neemt de deelnemer deze bevestigingsmail met
barcode mee naar de startlocatie. Daar scant de Leyetocht de
barcode , de deelnemer is geregistreerd en kan met een
aangereikte stempelkaart op pad. Elke deelnemer moet apart
digitaal inschrijven. De digitale inschrijving kan uiterlijk tot
en met maandag 8 augustus 2010. Deelnemers aan de
ATB-Leyetocht kunnen dit jaar NIET digitaal inschrijven.
De plannen liggen klaar voor 2011. Bezitters van een NTFU
TFK-pas ( ToerFietsKaart-pas) moeten de bevestigingsmail
ook mee nemen naar de startlocatie. Dit in tegenstelling tot
mogelijke berichten elders. Digitaal inschrijven en de
kortingsbon van het Brabants Dagblad gaan niet samen.

Motoren van elk soort en grootte bij aanvang van de motortoertocht.

Het vertrek van de motoren heeft iets bijzonders. De ronkende
motoren verlaten stapvoets hun parkeerplaats op weg naar een
“ererondje”
door Helvoirt.
Het publiek
kijk de ogen uit naar
- Verkoop
Lindelaan
50
zoveel
paardenkrachten
die
met
een
rustige
snelheid voorbij
- Installatie 5268 CD Helvoirt
schuiven.
Elk
jaar
staan
er
meer
belangstellenden
te kijken naar
- Reparatie
tel: 0411-642353 fax: 0411-642236
dit -startritueel
met
de
blinkende
machines,
de
rijders
in hun
Service
e-mail: info@elektrovanhattum.nl
pakken met op de hoofden de veiligheidshelmen. Een pracht van
een sfeer hangt er in de Kastanjelaan.

We hopen het bont dikkopje
en de boomkikker hier weer
volop terug te zien. Dat is het
doel van Waterschap
De Dommel, die in 2009 een
stukje van de ecologische
verbindingszone langs
de Zandleij bij Cromvoirt
heeft gerealiseerd.

Werk in uitvoering
In juli 2009 zijn de uitvoeringswerkzaamheden bij
Cromvoirt gestart. De Zandleij is gedeeltelijk westwaarts
verlegd, waardoor ruimte is ontstaan om aan de oostkant de
ecologische verbindingsstrook aan te leggen. Een deel van
de Zandleij is hiervoor gedempt en er is een nieuwe, licht
meanderende loop gegraven. Het werk is voorspoedig en
volgens planning verlopen. In het najaar van 2009 is het
traject ingezaaid en aangeplant.

Het bont dikkopje

Het gaat om een natuurstrook van zo’n 750 meter lengte
tussen de Distelberg en Cromvoirt. De ecologische
verbindingszone moet hier niet alleen het bont dikkopje en
de boomkikker, maar ook tal van andere dieren en planten
betere leefomstandigheden bieden. Deze 750 meter is de
eerste stap van een groter plan. Het doel is om uiteindelijk
een ecologische verbindingszone van in totaal 5,4 kilometer
aan te leggen. Dit traject verbindt de natuurgebieden De
Brand, Brokkenbroek, Helvoirts Broek met het
Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch - Drongelen. Doordat
de gronden bij Cromvoirt in eigendom zijn van het
waterschap konden we hier snel aan de slag met de
uitvoering. Het totale inrichtingsplan is al gemaakt en de
voorbereidingen voor de uitvoering van het tweede van
minimaal 4 deeltrajecten zijn in volle gang. Eind 2010 zullen
vermoedelijk de uitvoeringswerkzaamheden voor het tweede
www.hetveerhuisdenbosch.nl
traject starten.

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

Samenwerking
Het project is uitgevoerd door Dienst Landelijk Gebied in
opdracht van Waterschap De Dommel en in samenwerking
met de gemeenten Vught en Haaren. Deze samenwerking
werd op 1 februari nog eens benadrukt. Toen hebben
dagelijks bestuurslid Tiny Arts en de betrokken wethouders
van de gemeenten de ecologische verbindingzone op
symbolische wijze geopend. Zij hebben samen letterlijk een
schop in de grond gezet om een boom te planten die door de
gemeente Vught aan het project is geschonken.

Voor het strekken van de benen en een sanitaire stop met koffie is een
stop gepland bij restaurant De Koppelpaarden in Dussen. De
deelnemers aan de motortoertocht zijn rond de klok van 19.00 uur
weer terug in Helvoirt bij Gastenbosch. Informatie over de motortoertocht is te verkrijgen bij Martin De Jong, telefoon: 06-5537 4226

Hartstichting bij Leyetocht
H

Zevenhonderdvijftig meter nieuwe natuur langs de Zandleij

Hamers
Metselwerken

Per jaar worden 41.000 personen voor het eerst getroffen
door
M een beroerte . Dat zijn meer dan honderd personen
per dag. Beroerte is de belangrijkste oorzaak van
invaliditeit in Nederland. De Hartstichting heeft een
kaartje met herkenningstekens bij een beroerte.
De gevolgen van een beroerte
kunnen beperkt
blijven, mits
Maarten
Hamers
de persoon zo snel mogelijk geholpen 06-29248223
wordt. Een beroerte
kan men snel herkennen en belangrijk is te weten direct 112
te bellen. De Nederlandse Hartstichting heeft kaartjes met
Vincent van Goghstraat 13
heel duidelijke herkenningstekens welke in de portemonnee
5268 BL Helvoirt
passen. Die zijn voorhanden bij de voorlichtingsplaats van
m-hamers@home.nl
de Hartstichting in Helvoirt. Kenmerken zijn: een scheve
mond, een verlamde arm en onduidelijke spraak. Hoe laat
deze situatie is begonnen is belangrijk. Tijdverlies =
Hersenverlies zo schrijft de Hartstichting.

Brabantse gastvrijheid
Bourgondische keuken
gezellig terras
landelijke omgeving

Hans Klerks
Sierbestrating
en
Grondwerk

ruime parkeerplaats
leuke kinderhoek
voordelig maandmenu
wisselende dagschotel

wij zijn geopend:
maandag t/m vrijdag :
zondag
:

9.00 tot 21.00 uur
10.00 tot 20.00 uur

zaterdag gesloten

www.groene-woud.nl

graag telefonisch reserveren

Cafetaria

Het land van Heusden en Altena op de
motor doorkruisen

Terras

De Zandleij is een oude beek op de grens van de natte
broekgebieden en de droge duinen. Vanuit het gebied van de
oude vloeivelden boven Tilburg stroomt de huidige beek
door natuurgebied De Brand naar het Afwateringskanaal
‘s-Hertogenbosch-Drongelen. Zoals de naam al zegt;
zandige Leij. Veel zand wordt meegevoerd richting het
afwateringskanaal. In een eerder stadium (2007) is dan ook
een zandvanger (een verbreding in de beek waar het zand
bezinkt) aangelegd. De naam Leij, wat geleiden betekent,
geeft al aan dat het stroompje nooit geheel natuurlijk is
geweest, maar door mensenhanden gemaakt.

“Met de motor volg je vaak een snelle weg naar een
bepaalde plaats. Met de motor de Leyetocht volgen is heel
anders. Je zit op een fietsroute met zijn draaien en keren
en soms lange stukken. Het is heel bijzonder om dat een
keer te doen. Het is ook wennen om de motor de wegen te
laten volgen van de Leyetocht. Bijzonder is natuurlijk ook
de plaatsen waar je meestal niet komt.” Een deelnemer
van vorig jaar vertelt zijn
ervaringen.
E-mail:
theovanderheijden@mail.com
16
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De
Kampina, de
Ruiting en eenmet
melkrobot
“Zwoegende
mountainbiker
tong op de voorband”
trekpleisters gezinstocht 25 en 39 km

Route 2010
volgt V-W,
In de toekomst
V-K-W.

De chiquita’s worden
gesponsord door:

Van de Loo
Helvoirt

De ATB-Leyetocht gaat dit jaar voor een gedeelte over wegen van De Loonse en Drunense Duinen en het Brabants Landschap
waarvoor dank aan Natuurmonumenten en Brabants Landschap, zie ook www.brabantslandschap.nl .
De N65 , is tijdens de Leyetocht afgesloten van Den Bosch richting Tilburg, omgekeerd is de weg open.
De fietsers kunnen altijd oversteken !

De vierde ATB-Leyetocht is op zaterdag 14 augustus met
keuzeafstanden 40 en 50 km waarvan de route door een
gedeelte van het Nationaal Park De Loonse en Drunense
Duinen en natuurgebied van Brabants Landschap
slingert met dank aan Natuurmonumenten en Brabants
Landschap. Mountainbikebezitters krijgen onderweg
een keur aan zandpaden, zandwegen, karrensporen,
dijken en voetpaden voor de wielen met single tracks of
hellingen. Een uitdaging is opnieuw de waterbak welke
deze keer aan het eind van de rit is opgenomen. Modder
aan de fiets is geen probleem.
Bij de2finish staan een
Gestelstraat
aantal 5268
18 voltKC
mobiele
hogedrukspuiten
voor
HELVOIRT
0411-64
12de28
deelnemers gereed. Deelnamekosten zijn € 5,00 per
persoon. Kinderen tot en met 12 jaar voor € 0,50.

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

Bezitters van een NTFU toerfietskaart ontvangen € 1,00
korting. Vertrek is vanuit Gastenbosch tussen 8.30 en
10.30 uur. Er is geen korting mogelijk met een
voordeelbon.
Speciale pijlen geven de routes aan. Onderweg zijn twee
posten opgenomen in de route voor extra drinken. De
deelnemers starten vanaf een startpodium waar een
presentator informeert naar de verwachtingen bij de
deelnemers. “Dat saaie stuk aan het eind van de vorige
jaren”, is eruit. De laatste stukken gaan over een landgoed
met een heus kasteel, over paden welke door enorme beuken
een imposant decor vormen voor de “zwoegende
mountainbiker met zijn tong uit de mond slepend over de
RoutebordenDouches
met de firmanaam
ERKO textielreiniging
geven de route aan.
voorband”.
zijn ruimschoots
voor handen.

Wegwerkzaamheden N65
tijdens Leyetocht

Robot melkt koeien voor
melkveehouder

Helvoirt ligt aan de N65, de weg van Tilburg naar Den
Bosch, die in de maanden april en juni van 2010 en juist
in de bouwvakvakantie, de eerste twee weken van
augustus 2010, stevig onder handen is voor onderhoud.
Het kruispunt bij Helvoirt en Quatre Bras (Udenhout)
krijgen meer opstelstroken en de opstelstroken voor het
afslaande verkeer worden langer gemaakt. Tijdens de
grote vakantie gaat in de week van vrijdag 30 juli tot en
met zondag 8 augustus in de richting Tilburg - Den
Bosch dicht. In de week van maandag 9 augustus tot en
met maandag 16 augustus, dus tijdens de Leyetocht, in
de richting van Den Bosch naar Tilburg dicht. Fietsers
kunnen ten alle tijden op de reguliere plaatsen de N65
oversteken. Informatie is verkrijgbaar bij het landelijk
informatienummer 0800 8002 (gratis) . De Leyetocht
gaat op haar website trachten duidelijk informatie op te
nemen over de stand van zaken rond het weekeinde van
zaterdag 14 en zondag 15 augustus 2010. Zie daarvoor
www.leyetocht.nl.
“Wie bedenkt nu om een fietstocht te houden als de wegen
worden afgesloten?” Tot twee keer toe kregen
vertegenwoordigers van de Leyetocht deze opmerking te
horen op een niet soepel lopende bijeenkomst waarop
Rijkswaterstaat in het gemeentehuis van Haaren de
getroffen bewoners in april van dit jaar wilden informeren.
De vertegenwoordiger van de Leyetocht antwoordde
kort:”Wie sluit er wegen af als er een fietstocht voor de
33ste keer op dezelfde datum van het jaar plaats vindt”. Met
verbaasde ogen werden de werkers achter de schermen van
de Leyetocht aangestaard. Rijkswaterstaat gaat rond de
wegwerkzaamheden in de bewuste weken van juli en
augustus informatie opnemen in de weekbladen die in en
rond Haaren, Helvoirt, Udenhout en Oisterwijk huis aan
huis in de bus vallen. Het advies van de Leyetocht is om als
toekomstige deelnemer zeker niet over de A2 naar
camping
kwaliteit.
Eindhoven enEen
via de
A58 naarmet
Tilburg
en dan over de N65
verwennerij
iederetracht
kampeerder.
naar Een
Helvoirt
te rijden. Devoor
Leyetocht
een alternatieve
route op haar website te zetten. Een reden te meer de website
Mini camping
“De Gijzel”
in de gaten te houden.
Op dit moment,
mei 2010, is niet
en Anjakomen
Schuurmans
bekend waar dePiet
afsluitingen
te liggen. Een alternatief
De Gijzel
5268naar
CNVlijmen
Helvoirt
is vanuit Utrecht
de A5942
nemen
en daar bij
Tel:Helvoirt
0411-643914
afslag Vlijmen richting
intoetsen in de Tom Tom.
Web-site: www.gijzel.nl
E-mail: info@gijzel.nl

Ook dit jaar is het de ZLTO afdeling “De Leye” weer
gelukt om een agrarisch bedrijf aan de route open te
stellen voor het publiek. Dit jaar zijn we te gast op het
melkveebedrijf van Jan van Iersel aan de Gestelstraat 2
in Helvoirt. Dit bedrijf ligt verscholen tussen de
Molenstraat en de Antwerpsebaan, een gemiddeld
boerenbedrijf zoals we er hier veel in de omgeving
kennen. Sinds 25 jaar zwaait boer Jan (47) de scepter en
verzorgt hij met veel liefde zijn vee wat bestaat uit 55
melkkoeien en het daarbij bijhorend jongvee. Het voer
wat voornamelijk bestaat uit gras en maïs verbouwt hij
op 35 ha land.
Sinds vorig jaar melkt een melkrobot de koeien. Een hele
vooruitgang voor de koeien en voor de ondernemer zelf. Het
biedt meer vrijheid. Dit komt goed uit voor Jan omdat hij
zich inzet voor vele maatschappelijke doeleinden zoals het
bestuur van de ZLTO. Verder is hij commissielid voor het
CDA in de gemeenteraad en is actief bij de plaatselijke
voetbalclub .Hiervoor is hij vaak ’s avonds op pad en de
koeien worden toch gemolken. De robot melkt 24 uur per
dag, net zo vaak als de koeien willen, soms wel drie of vier
keer per dag. Het verhoogt de productiviteit. De gemiddelde
jaarproductie ligt daarom ook boven de 9.000 liter per koe
per jaar. Om de twee dagen haalt een grote tankauto van
Friesland Campina de melk op en wordt in de fabriek
verwerkt tot verschillende zuivelproducten.

Heerlijk vers gras is goed voor de koeien.

De koeien
gaan bij mooi weer lekker
de wei in, hier kunnen
www.gersjesbv.nl
info@gersjesbv.nl
ze zelf genieten van heerlijk vers gras en is goed voor de
beweging en de gezondheid van de koeien. Op het bedrijf
kun je dus zien, ruiken en proeven. Hoe een melkrobot de
koeien melkt, hoe de kleine kalfjes staan te springen in het
stro, waar de melk in wordt verwerkt en hoe boer Jan vol
enthousiasme vertelt over zijn bedrijf. Op de boerderij is een
terras ingericht waar men lekker kan genieten van een bakske
koffie of thee en een kukske. Voor de kleine kinderen zijn er
activiteiten. De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur.

Uw mountainbike wordt tijdens de
Leyetocht gereinigd door de Nomad
reiniger op accu!!!
Fietsers kunnen altijd de N65 oversteken

Een mobiele wasunit op accu
te gebruiken en mee te nemen
E-mail: fam.paashuis@planet.nl
op plaatsen waar geen water of
stroomvoorziening is.
Openingstijden:
Elke dag vanaf 10.00 uur
Dinsdag
gesloten
T: 0411-643503
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Groot terras
Lekkere koffie met
zelfgebakken appeltaart
www.nomadreiniger.nl

Naam: ………………………………………………….

Aanmelden voor het Leyetochtmagazine?

Adres: ………………………………………………….

Graag toezenden van gratis informatie
over de Leyetocht in 2011

Postcode: ……………
Plaats: ……………………….
Invullen en opsturen naar:
Stichting de Leyetocht, p/a Vogelkers 1, 5286 HE HELVOIRT
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boomgaarden, de talrijke bomen op de bermen
en de keur
www.gubbelsmachines.nl
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zer voor de 50 en 75 km rijders. Onderweg passeren zij
grondgebied van Haaren is een stop gepland bij partyzuivelboerderij De Kern op grondgebied van Drunen.
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Trekpleister op stal is de 14
koffie met iets lekkers.
jarige koe Kleier 75, die de
unieke hoeveelheid van
Op steenworp afstand van
100.000 liter melk leverde.
deze stop heeft Waterschap
De Dommel de RWZI
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Dommel. Zichtbaar is
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ontwerp
ADRES
Nieuwe
Gracht
2011van
NBarchitect
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ons afvalwater te zuiveren en weer aan de natuur terug geeft.
van Hulten uit Waalwijk. Het initiatief tot het bouwen van de
kapel,TEL
uit dankbaarheid
voor de bevrijding van Waalwijk, werd
023-5512232
De routepijlen van de Leyetocht brengen de fietsers daarna
genomen in het midden van juli 1946 door de toenmalige
naar kasteel Nemelaer door een prachtige laan omzoomd met
kapelaan
en de heer Reinier van ter Berg. Deze heren
FAXPiet Ras 023-5513232
statige bomen. Van het kasteel is bekend dat het 80 jaar onbelieten hun oog vallen op dit punt van de Kloosterweg, omdat
woond heeft gestaan in opdracht van de laatste kasteelheer. In
daarlangs
de eerste
bevrijders Waalwijks grondgebied betraE-MAIL
info@mv-advocaten.nl
de boerderij grenzend aan het kasteel is Het Brabants Landden. De kapel draagt de naam: de Mariakapel der 4 Waalwijkse
schap gehuisvest. De laatste jaren zijn veel werkzaamheden
parochies.
vond plaats op 21 oktober 1947. Sir
SITE De inzegening
www.mv-advocaten.n
verricht om de waterlopen rondom het kasteel een natuurlijke
Derek Lang, generaal b.d. van de Highland Division, onthulde
doorstroming te geven.
op 5 mei 1995 in de voortuin van de kapel een monument.
Hierop staat het embleem van de Camerons en de Seaforth
De 39 km rijders fietsen door de Kampina via het kerkdorp
Highlanders die op 30 oktober 1944 Waalwijk bevrijden.
Lennisheuvel naar restaurant Het Tweespan in Boxtel. Arno
van de Sloot de eigenaar van Het Tweespan treft voorbereidingen voor de verwachtte stroom deelnemers. “Laat ze maar
gespreid komen. Geen enkel probleem om die stroom van
mogelijk duizend deelnemers te voorzien van een natje en een
droogje”.

OPEN DAGEN BIJ:

Routekaart 50-75 km Leyetocht 2010
• Gelegenheid tussen diverse
fiets- en wandelroutes
• Met speelweide
• Ruime parkeergelegenheid

Voor al uw sfeervolle
feesten en gelegenheden.
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Industrieweg 1
5268 BC Helvoirt
tel. 0411 - 642173

De deelnemers aan de 75 km gaan per veerpont bij Drongelen de
Bergsche Maas over en de 50 km rijders kunnen genieten van het
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen.

De 34ste Leyetocht is op
zondag 21 augustus 2011,
het is de derde zondag van augustus.

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

…van nature gastvrij
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Tegen inlevering van deze bon
alleen op zondag 15 augustus 2010
1 koffie of thee voor slechts € 1,00
Wij wensen alle deelnemers
een zonnige Leyetocht toe.
Medewerkers Gastenbosch
Helvoirt

RD
Op O
Leyetochtzondag
O 11:00u tot 16:00u
Vvan

8
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:OEKT U EEN PLEK WAAR U NOG KUNT GENIETEN VAN
ECHTE STILTE 4E MIDDEN VAN DE BOSRIJKE
OMGEVING
Sportlaan
3
VAN .ATIONAAL 0ARK ³,OONSE EN $RUNENSE $UINEN´
5268 HS Helvoirt
EN BIJ STEDEN ALS ´S¯(ERTOGENBOSCH EN 4ILBURG
tel. 0411 64 30 81
LIGT HOTEL 'ULDENBERG

Mob. 06 53 52 24 51
5 KUNT www.autoservicecockvanderloo.nl
HEERLIJK GENIETEN VAN DE RUST RUIMTE EN

B
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De 25 km rijders treffen hun controlepost in Esch bij pannenkoekenhuis Het Betoverde Bos, een uitspanning met een
prachtige tuin waar tientallen vermoeide fietsers op verhaal
kunnen komen met een drankje of hapje in de vorm van
overheerlijke pannenkoeken. Deze locatie is in de ochtend
tevens vertrekpunt voor Esch. Er is geen finishlijn. De routebordjes brengen de fietsers via de Ruiting in Esch naar de rand

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

UITSTEKENDE FACILITEITEN DIE ONS HOTEL BIEDT (IER
VINDT U NOG AUTHENTIEKE "RABANTSE GASTVRIJHEID
GEKOPPELD AAN MODERNE VOORZIENINGEN DIE U
VANDAAG DE DAG VERLANGT

Ook
voor campers
en\ 4caravans
'ULDENBERG
 +2 (ELVOIRT
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Bekend door kwaliteit en service
   \ INFO GULDENBERGNL
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De langste route door het land van Maas en Waal......
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De smaak van Croy!
restaurant

croy ‘t Stokske
stunt actie € 9,95
12 uurtje
(kroket, ham, kaas, gebakken ei op brood)
met onbeperkt koffie/melk of thee
vanaf 14 april di. t/m za. van 12.00 uur tot 16.00 uur
reserveren gewenst
op dinsdag, woensdag, donderdag

3-gangen keuzemenu €14,95 p.p.

Het Land van Altena en de Bommelerwaard krijgen de rijders van de langste afstanden bij de Leyetocht op bezoek.

Het verste punt op de route van 150 km gezien vanuit Helvoirt, de startlocatie van het omvangrijke fietsfeest Leyetocht,
ligt op de scheiding van Gelderland en Noord-Brabant. Een markant punt daarbij is de Wilhelminasluis welke in 1904 in
gebruik is genomen onder het toeziend oog van koningin Wilhelmina. De sluis ligt op het grondgebied van Andel.
Destijds werden de stroomgebieden van Maas en de Waal van elkaar gescheiden. Om toch een verbinding te houden
werd de afgedamde Maas gegraven en de Wilhelminasluis gerealiseerd. De sluis vormt een verbinding tussen het Land
van Altena en de Bommelerwaard. In de Bommelerwaard bezoekt de Leyetocht voor haar onbekende en bekende
plaatsen.

op vrijdag, zaterdag en zondag

3-gangen keuzemenu €19,75 p.p.
BRUILOFTEN, FEESTEN, PARTIJEN en TERRAS met SPEELTUIN

www.desmaakvancroy.nl
CROY ’T STOKSKE, Zandstraat 1
5066 CA Moergestel, tel. 013-513 1385
10

Well, Hedel en Zaltbommel zijn al vaker bezocht door de Leyetocht. Nieuw is wel dat de route nu echt over de markt en onder
de Waterpoort van Zaltbommel voert. Nieuwaal, een dijkdorp met amper 715 inwoners met een eerste vermelding in het jaar
1031 kwam nooit eerder voor op de route van de Leyetocht. Zuilichem heeft bijna 1700 inwoners met de rijkdom van twee
molens ligt voor het eerst op de route. Net als Brakel waar een stop is voor de 150 km op het trainingsparcours van TC Maas
~Waal. Daar verlaat de Leyetocht over de 800 meter lange Afsluitdijk het grondgebied van Gelderland om verder te gaan in het
Land van Altena met plaatsen als Andel, Veen, Wijk en Aalburg, Genderen en Dussen. Hier is restaurant De Koppelpaarden de
gastheer van de asfaltridders van 150 km, de renners met de lange adem over 100 km en de populaire afstand onder de 55
plussers van 75 km. In 2009 deden aan deze drie afstanden toch zeker 1200 deelnemers mee. In Hank gaat de route over de
Bergse Maas bij Keizersveer richting Raamsdonk, Waspik, ’s Gravenmoer, Loon op Zand richting Helvoirt. Daar wacht hen een
gezellig terras op met muziek en optredens.
11

Gedenksteen scheiding van Maas en Waal, het verste punt
in de route150 km, onthuld op 18 augustus 1904.
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tel. 0411 - 642173

De deelnemers aan de 75 km gaan per veerpont bij Drongelen de
Bergsche Maas over en de 50 km rijders kunnen genieten van het
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen.
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het is de derde zondag van augustus.
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De 25 km rijders treffen hun controlepost in Esch bij pannenkoekenhuis Het Betoverde Bos, een uitspanning met een
prachtige tuin waar tientallen vermoeide fietsers op verhaal
kunnen komen met een drankje of hapje in de vorm van
overheerlijke pannenkoeken. Deze locatie is in de ochtend
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De
Kampina, de
Ruiting en eenmet
melkrobot
“Zwoegende
mountainbiker
tong op de voorband”
trekpleisters gezinstocht 25 en 39 km

Route 2010
volgt V-W,
In de toekomst
V-K-W.

De chiquita’s worden
gesponsord door:

Van de Loo
Helvoirt

De ATB-Leyetocht gaat dit jaar voor een gedeelte over wegen van De Loonse en Drunense Duinen en het Brabants Landschap
waarvoor dank aan Natuurmonumenten en Brabants Landschap, zie ook www.brabantslandschap.nl .
De N65 , is tijdens de Leyetocht afgesloten van Den Bosch richting Tilburg, omgekeerd is de weg open.
De fietsers kunnen altijd oversteken !

De vierde ATB-Leyetocht is op zaterdag 14 augustus met
keuzeafstanden 40 en 50 km waarvan de route door een
gedeelte van het Nationaal Park De Loonse en Drunense
Duinen en natuurgebied van Brabants Landschap
slingert met dank aan Natuurmonumenten en Brabants
Landschap. Mountainbikebezitters krijgen onderweg
een keur aan zandpaden, zandwegen, karrensporen,
dijken en voetpaden voor de wielen met single tracks of
hellingen. Een uitdaging is opnieuw de waterbak welke
deze keer aan het eind van de rit is opgenomen. Modder
aan de fiets is geen probleem.
Bij de2finish staan een
Gestelstraat
aantal 5268
18 voltKC
mobiele
hogedrukspuiten
voor
HELVOIRT
0411-64
12de28
deelnemers gereed. Deelnamekosten zijn € 5,00 per
persoon. Kinderen tot en met 12 jaar voor € 0,50.

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

Bezitters van een NTFU toerfietskaart ontvangen € 1,00
korting. Vertrek is vanuit Gastenbosch tussen 8.30 en
10.30 uur. Er is geen korting mogelijk met een
voordeelbon.
Speciale pijlen geven de routes aan. Onderweg zijn twee
posten opgenomen in de route voor extra drinken. De
deelnemers starten vanaf een startpodium waar een
presentator informeert naar de verwachtingen bij de
deelnemers. “Dat saaie stuk aan het eind van de vorige
jaren”, is eruit. De laatste stukken gaan over een landgoed
met een heus kasteel, over paden welke door enorme beuken
een imposant decor vormen voor de “zwoegende
mountainbiker met zijn tong uit de mond slepend over de
RoutebordenDouches
met de firmanaam
ERKO textielreiniging
geven de route aan.
voorband”.
zijn ruimschoots
voor handen.

Wegwerkzaamheden N65
tijdens Leyetocht

Robot melkt koeien voor
melkveehouder

Helvoirt ligt aan de N65, de weg van Tilburg naar Den
Bosch, die in de maanden april en juni van 2010 en juist
in de bouwvakvakantie, de eerste twee weken van
augustus 2010, stevig onder handen is voor onderhoud.
Het kruispunt bij Helvoirt en Quatre Bras (Udenhout)
krijgen meer opstelstroken en de opstelstroken voor het
afslaande verkeer worden langer gemaakt. Tijdens de
grote vakantie gaat in de week van vrijdag 30 juli tot en
met zondag 8 augustus in de richting Tilburg - Den
Bosch dicht. In de week van maandag 9 augustus tot en
met maandag 16 augustus, dus tijdens de Leyetocht, in
de richting van Den Bosch naar Tilburg dicht. Fietsers
kunnen ten alle tijden op de reguliere plaatsen de N65
oversteken. Informatie is verkrijgbaar bij het landelijk
informatienummer 0800 8002 (gratis) . De Leyetocht
gaat op haar website trachten duidelijk informatie op te
nemen over de stand van zaken rond het weekeinde van
zaterdag 14 en zondag 15 augustus 2010. Zie daarvoor
www.leyetocht.nl.
“Wie bedenkt nu om een fietstocht te houden als de wegen
worden afgesloten?” Tot twee keer toe kregen
vertegenwoordigers van de Leyetocht deze opmerking te
horen op een niet soepel lopende bijeenkomst waarop
Rijkswaterstaat in het gemeentehuis van Haaren de
getroffen bewoners in april van dit jaar wilden informeren.
De vertegenwoordiger van de Leyetocht antwoordde
kort:”Wie sluit er wegen af als er een fietstocht voor de
33ste keer op dezelfde datum van het jaar plaats vindt”. Met
verbaasde ogen werden de werkers achter de schermen van
de Leyetocht aangestaard. Rijkswaterstaat gaat rond de
wegwerkzaamheden in de bewuste weken van juli en
augustus informatie opnemen in de weekbladen die in en
rond Haaren, Helvoirt, Udenhout en Oisterwijk huis aan
huis in de bus vallen. Het advies van de Leyetocht is om als
toekomstige deelnemer zeker niet over de A2 naar
camping
kwaliteit.
Eindhoven enEen
via de
A58 naarmet
Tilburg
en dan over de N65
verwennerij
iederetracht
kampeerder.
naar Een
Helvoirt
te rijden. Devoor
Leyetocht
een alternatieve
route op haar website te zetten. Een reden te meer de website
Mini camping
“De Gijzel”
in de gaten te houden.
Op dit moment,
mei 2010, is niet
en Anjakomen
Schuurmans
bekend waar dePiet
afsluitingen
te liggen. Een alternatief
De Gijzel
5268naar
CNVlijmen
Helvoirt
is vanuit Utrecht
de A5942
nemen
en daar bij
Tel:Helvoirt
0411-643914
afslag Vlijmen richting
intoetsen in de Tom Tom.
Web-site: www.gijzel.nl
E-mail: info@gijzel.nl

Ook dit jaar is het de ZLTO afdeling “De Leye” weer
gelukt om een agrarisch bedrijf aan de route open te
stellen voor het publiek. Dit jaar zijn we te gast op het
melkveebedrijf van Jan van Iersel aan de Gestelstraat 2
in Helvoirt. Dit bedrijf ligt verscholen tussen de
Molenstraat en de Antwerpsebaan, een gemiddeld
boerenbedrijf zoals we er hier veel in de omgeving
kennen. Sinds 25 jaar zwaait boer Jan (47) de scepter en
verzorgt hij met veel liefde zijn vee wat bestaat uit 55
melkkoeien en het daarbij bijhorend jongvee. Het voer
wat voornamelijk bestaat uit gras en maïs verbouwt hij
op 35 ha land.
Sinds vorig jaar melkt een melkrobot de koeien. Een hele
vooruitgang voor de koeien en voor de ondernemer zelf. Het
biedt meer vrijheid. Dit komt goed uit voor Jan omdat hij
zich inzet voor vele maatschappelijke doeleinden zoals het
bestuur van de ZLTO. Verder is hij commissielid voor het
CDA in de gemeenteraad en is actief bij de plaatselijke
voetbalclub .Hiervoor is hij vaak ’s avonds op pad en de
koeien worden toch gemolken. De robot melkt 24 uur per
dag, net zo vaak als de koeien willen, soms wel drie of vier
keer per dag. Het verhoogt de productiviteit. De gemiddelde
jaarproductie ligt daarom ook boven de 9.000 liter per koe
per jaar. Om de twee dagen haalt een grote tankauto van
Friesland Campina de melk op en wordt in de fabriek
verwerkt tot verschillende zuivelproducten.

Heerlijk vers gras is goed voor de koeien.

De koeien
gaan bij mooi weer lekker
de wei in, hier kunnen
www.gersjesbv.nl
info@gersjesbv.nl
ze zelf genieten van heerlijk vers gras en is goed voor de
beweging en de gezondheid van de koeien. Op het bedrijf
kun je dus zien, ruiken en proeven. Hoe een melkrobot de
koeien melkt, hoe de kleine kalfjes staan te springen in het
stro, waar de melk in wordt verwerkt en hoe boer Jan vol
enthousiasme vertelt over zijn bedrijf. Op de boerderij is een
terras ingericht waar men lekker kan genieten van een bakske
koffie of thee en een kukske. Voor de kleine kinderen zijn er
activiteiten. De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur.

Uw mountainbike wordt tijdens de
Leyetocht gereinigd door de Nomad
reiniger op accu!!!
Fietsers kunnen altijd de N65 oversteken

Een mobiele wasunit op accu
te gebruiken en mee te nemen
E-mail: fam.paashuis@planet.nl
op plaatsen waar geen water of
stroomvoorziening is.
Openingstijden:
Elke dag vanaf 10.00 uur
Dinsdag
gesloten
T: 0411-643503
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Groot terras
Lekkere koffie met
zelfgebakken appeltaart
www.nomadreiniger.nl

Naam: ………………………………………………….

Aanmelden voor het Leyetochtmagazine?

Adres: ………………………………………………….

Graag toezenden van gratis informatie
over de Leyetocht in 2011

Postcode: ……………
Plaats: ……………………….
Invullen en opsturen naar:
Stichting de Leyetocht, p/a Vogelkers 1, 5286 HE HELVOIRT
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Digitaal inschrijven mogelijk
door Scan & Go

Dit jaar volgt de toertocht opnieuw de route van 100 km. De
tocht is op zaterdagmiddag 14 augustus 2010. Het is verzamelen vanaf 15.00 uur met als doel te vertrekken om 16.00
uur. De deelname is gratis.
De motorliefhebbers, die de Leyetocht adviseren, zijn heel
enthousiast over de geplande route. Veel kijk plezier langs
bossen, weilanden en in het polderland zonder dat het verveelt.
Moderne boerderijen en vervallen boerderijen trekken de
aandacht als je de route volgt. In het land van Heusden en Altena
zijn prachtige wegen langs weilanden met koeien en schapen.
Maar ook langs natuurgebieden die je daar niet verwacht.

Het is een van de meest gestelde vragen bij de Leyetocht.
Hoe kunnen we voorinschrijven. Die mogelijkheid is dit
jaar voor het eerst. De organisatie van Brabants grootste
fietsfeest gaat een proefproject (pilot) meedraaien met
een nieuw registratiesysteem. Onder de noemer van
NTFU Scan & Go . NTFU, Nederlandse Toer Fiets Unie,
is de landelijke organisatie voor de toerfieters in
Nederland en initiatiefnemer
van deze mogelijkheid.
Achterstraat
45
Belangstellenden bezoeken de website van de Leyetocht
5268 EA Helvoirt
0411-64 5002
www.leyetocht.nl en surfen naar het digitaal
inschrijfformulier. Hij of zij vult het formulier in en gaat
akkoord met een eenmalige machtiging aan stichting de
Leyetocht het deelnamegeld automatisch af te schrijven. Na
verzenden van de goedkeuring ontvangt de “inschrijver”
automatisch een bevestiging per e-mail. In de
bevestigingsmail is onder andere een barcode opgenomen.
Deze barcode is voor iedere deelnemer uniek. Op de dag van
de Leyetocht neemt de deelnemer deze bevestigingsmail met
barcode mee naar de startlocatie. Daar scant de Leyetocht de
barcode , de deelnemer is geregistreerd en kan met een
aangereikte stempelkaart op pad. Elke deelnemer moet apart
digitaal inschrijven. De digitale inschrijving kan uiterlijk tot
en met maandag 8 augustus 2010. Deelnemers aan de
ATB-Leyetocht kunnen dit jaar NIET digitaal inschrijven.
De plannen liggen klaar voor 2011. Bezitters van een NTFU
TFK-pas ( ToerFietsKaart-pas) moeten de bevestigingsmail
ook mee nemen naar de startlocatie. Dit in tegenstelling tot
mogelijke berichten elders. Digitaal inschrijven en de
kortingsbon van het Brabants Dagblad gaan niet samen.

Motoren van elk soort en grootte bij aanvang van de motortoertocht.

Het vertrek van de motoren heeft iets bijzonders. De ronkende
motoren verlaten stapvoets hun parkeerplaats op weg naar een
“ererondje”
door Helvoirt.
Het publiek
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- Reparatie
tel: 0411-642353 fax: 0411-642236
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met
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machines,
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rijders
in hun
Service
e-mail: info@elektrovanhattum.nl
pakken met op de hoofden de veiligheidshelmen. Een pracht van
een sfeer hangt er in de Kastanjelaan.

We hopen het bont dikkopje
en de boomkikker hier weer
volop terug te zien. Dat is het
doel van Waterschap
De Dommel, die in 2009 een
stukje van de ecologische
verbindingszone langs
de Zandleij bij Cromvoirt
heeft gerealiseerd.

Werk in uitvoering
In juli 2009 zijn de uitvoeringswerkzaamheden bij
Cromvoirt gestart. De Zandleij is gedeeltelijk westwaarts
verlegd, waardoor ruimte is ontstaan om aan de oostkant de
ecologische verbindingsstrook aan te leggen. Een deel van
de Zandleij is hiervoor gedempt en er is een nieuwe, licht
meanderende loop gegraven. Het werk is voorspoedig en
volgens planning verlopen. In het najaar van 2009 is het
traject ingezaaid en aangeplant.

Het bont dikkopje

Het gaat om een natuurstrook van zo’n 750 meter lengte
tussen de Distelberg en Cromvoirt. De ecologische
verbindingszone moet hier niet alleen het bont dikkopje en
de boomkikker, maar ook tal van andere dieren en planten
betere leefomstandigheden bieden. Deze 750 meter is de
eerste stap van een groter plan. Het doel is om uiteindelijk
een ecologische verbindingszone van in totaal 5,4 kilometer
aan te leggen. Dit traject verbindt de natuurgebieden De
Brand, Brokkenbroek, Helvoirts Broek met het
Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch - Drongelen. Doordat
de gronden bij Cromvoirt in eigendom zijn van het
waterschap konden we hier snel aan de slag met de
uitvoering. Het totale inrichtingsplan is al gemaakt en de
voorbereidingen voor de uitvoering van het tweede van
minimaal 4 deeltrajecten zijn in volle gang. Eind 2010 zullen
vermoedelijk de uitvoeringswerkzaamheden voor het tweede
www.hetveerhuisdenbosch.nl
traject starten.

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

Samenwerking
Het project is uitgevoerd door Dienst Landelijk Gebied in
opdracht van Waterschap De Dommel en in samenwerking
met de gemeenten Vught en Haaren. Deze samenwerking
werd op 1 februari nog eens benadrukt. Toen hebben
dagelijks bestuurslid Tiny Arts en de betrokken wethouders
van de gemeenten de ecologische verbindingzone op
symbolische wijze geopend. Zij hebben samen letterlijk een
schop in de grond gezet om een boom te planten die door de
gemeente Vught aan het project is geschonken.

Voor het strekken van de benen en een sanitaire stop met koffie is een
stop gepland bij restaurant De Koppelpaarden in Dussen. De
deelnemers aan de motortoertocht zijn rond de klok van 19.00 uur
weer terug in Helvoirt bij Gastenbosch. Informatie over de motortoertocht is te verkrijgen bij Martin De Jong, telefoon: 06-5537 4226

Hartstichting bij Leyetocht
H

Zevenhonderdvijftig meter nieuwe natuur langs de Zandleij

Hamers
Metselwerken

Per jaar worden 41.000 personen voor het eerst getroffen
door
M een beroerte . Dat zijn meer dan honderd personen
per dag. Beroerte is de belangrijkste oorzaak van
invaliditeit in Nederland. De Hartstichting heeft een
kaartje met herkenningstekens bij een beroerte.
De gevolgen van een beroerte
kunnen beperkt
blijven, mits
Maarten
Hamers
de persoon zo snel mogelijk geholpen 06-29248223
wordt. Een beroerte
kan men snel herkennen en belangrijk is te weten direct 112
te bellen. De Nederlandse Hartstichting heeft kaartjes met
Vincent van Goghstraat 13
heel duidelijke herkenningstekens welke in de portemonnee
5268 BL Helvoirt
passen. Die zijn voorhanden bij de voorlichtingsplaats van
m-hamers@home.nl
de Hartstichting in Helvoirt. Kenmerken zijn: een scheve
mond, een verlamde arm en onduidelijke spraak. Hoe laat
deze situatie is begonnen is belangrijk. Tijdverlies =
Hersenverlies zo schrijft de Hartstichting.

Brabantse gastvrijheid
Bourgondische keuken
gezellig terras
landelijke omgeving

Hans Klerks
Sierbestrating
en
Grondwerk

ruime parkeerplaats
leuke kinderhoek
voordelig maandmenu
wisselende dagschotel

wij zijn geopend:
maandag t/m vrijdag :
zondag
:

9.00 tot 21.00 uur
10.00 tot 20.00 uur

zaterdag gesloten

www.groene-woud.nl

graag telefonisch reserveren

Cafetaria

Het land van Heusden en Altena op de
motor doorkruisen

Terras

De Zandleij is een oude beek op de grens van de natte
broekgebieden en de droge duinen. Vanuit het gebied van de
oude vloeivelden boven Tilburg stroomt de huidige beek
door natuurgebied De Brand naar het Afwateringskanaal
‘s-Hertogenbosch-Drongelen. Zoals de naam al zegt;
zandige Leij. Veel zand wordt meegevoerd richting het
afwateringskanaal. In een eerder stadium (2007) is dan ook
een zandvanger (een verbreding in de beek waar het zand
bezinkt) aangelegd. De naam Leij, wat geleiden betekent,
geeft al aan dat het stroompje nooit geheel natuurlijk is
geweest, maar door mensenhanden gemaakt.

“Met de motor volg je vaak een snelle weg naar een
bepaalde plaats. Met de motor de Leyetocht volgen is heel
anders. Je zit op een fietsroute met zijn draaien en keren
en soms lange stukken. Het is heel bijzonder om dat een
keer te doen. Het is ook wennen om de motor de wegen te
laten volgen van de Leyetocht. Bijzonder is natuurlijk ook
de plaatsen waar je meestal niet komt.” Een deelnemer
van vorig jaar vertelt zijn
ervaringen.
E-mail:
theovanderheijden@mail.com
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De 33ste Leyetocht op zondag 15 augustus 2010

Fietskleding Leyetocht enthousiast ontvangen
Een fietsshirt van de Leyetocht is al een paar jaar op de
markt. Nieuw
is dit jaar
de fietsbroek. Juist dit kledingstuk
U zoekt
een,
krijgt van de huidige gebruikers lovende woorden. Geen
Ss
pijnlijke zitvlakken,
geen geschuif op het zadel en prettig
zittend om de dijen van de fietsliefhebber. Tijdens het
fietsfeest
in Helvoirt zijn de kledingstukken te koop bij het
Zoals:
finishbureau. Op de website van de Leyetocht zijn nog
meer details te lezen zoals de aankoopkosten.

Service Point voor:

Pc of Notebook,

Ultra-X systeem
diagnose, Reparatie her-installatie

Acer, HP, Sony,
Toshiba, Asus
Echte fietskleding van de Leyetocht is een vertrouwd beeld in

Enz.
het peloton
fietsers die jaarlijks aan het fietsfeest in Helvoirt
deelnemen. De voorraad kleding is voorbije winter aangevuld
Randapparatuur:
met fietsshirts
en fietsbroeken. Professionele fietsbroeken met
daarop het
logo van de
Leyetocht zijn een uitbreiding op de
Printers,
Webcam,
bestaande
fietskleding.
Deskundigen
spreken over een
Ink cartridges,
Papier
aanwinst voor de gebruiker. Pijnlijke zitvlakken zijn verleden
Memory sticks,
tijd door de prettig zittende zeem in de fietsbroeken. De bretels
Antivirusbevatten
software
van de fietsbroeken
een mogelijkheid voor het
en
andere
opbergen
vanalle
de GSM
of een iPod.
De fietsshirts
zijn uitgevoerd met lange veilige rits. Handig bij
PC accessoires
het aantrekken en tijdens warm weer. Ventilerende
inzetstukken onder de mouwen zorgen voor een verbeterde
pasvorm.Open
Ruime en
gemakkelijk
bereiken
zakken uur
bieden tal
van:
Ma. te
13.00
- 19.00
van mogelijkheden.
Het
fietsshirt
is
van
speciale
lichte
stof
Di. t/m Vr.
10.00 – 19.00 uur
vervaardigd en droogt snel.

Dealer van:
De nieuwe fietsbroek
van de Leyetocht.

GD-PC

Leyetocht zet zij de deuren open voor de deelnemers aan de
Leyetocht van 50 t/m 150 km. De winkel van Yvonne bevat
ongeveer 20.000 kostuums
voor volwassenen en kinderen. De
TV – INTERNET
website www.klemo.nl toont alle mogelijke feestartikelen,
EN TELEFONIE
themakleding en accessoires.

Computer TV Decoders:
Moonen Kwekerijen meer dan een bezoek waard
Kabel en ADSL
Moonen Kwekerijen is een kleinschalige kwekerij in Udenhout
Service
met een zeer ruiminstallatie
assortiment bomen en planten voor de

Za.
10.00 – 16.00 uur
Burgemeester van de Hurkstraat 10

particuliere markt. Door veel soorten zelf te kweken is de
prijs/kwaliteitsverhouding heel goed. Een specialiteit is het
maken van
lei-bomen en dak-bomen.
kan 43
er ook terecht
Telefoon:
0411 64Je 54
voor een tuinontwerp
en
beplantingsplan.
Tijdens
Fax: 0411 64 50 63 de Leyetocht
van 50 t/m 150 km is er voor de deelnemers gelegenheid rond
E-mail:
te kijken en info@computers-gdpc.nl
informatie te vergaren.

5268 BK

HELVOIRT

Fietsenstalling
Spandoeken met de tekst “Fietsenstalling gratis” trekken de
aandacht. Met deze service streeft de Leyetocht naar een
“opgeruimd” evenemententerrein. Het veilig stallen zorgt voor
een gerust gevoel. Na 18.00 uur stopt het toezicht zoals een
bord bij de ingang van de fietsenstalling aangeeft.

Het nieuwe fietsshirt
van de Leyetocht.

Klemo Verhuurbedrijf houdt open dag
Klemo Kledingverhuur bestaat dit jaar 20 jaar. Het is een
zelfstandige onderneming van Yvonne Moonen, dochter van
Gerard Moonen, welke samen met zijn broer Henk Moonen
het bedrijf Attractieverhuur Moonen oprichtte. Met de

Informatie:
Op de website van de Leyetocht, www.leyetocht.nl , staat
informatie over het digitaal inschrijven, de
inschrijfformulieren, de Leyetocht fietstrui, en de fietsbroek.
Fietsbroeken en fietstruien zijn te koop bij het finishbureau.
Bij het inschrijven liggen gratis routekaarten gereed 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 .

25
39
50
75
100
150

Startplaatsen

Locatie

Afstanden

Tijden

Helvoirt
(5268 CA)

Ontmoetingscentrum Gastenbosch
Kastanjelaan 17 (0411) 64 17 41

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

8.30-13.00 uur
8.30-12.00 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
50 km
75 km

8.30-13.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-11.00 uur

Esch

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

25-39-50 km
50 km
75 km

8.30-13.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-11.00 uur

Udenhout

Café de Schol
Stationsweg 13 (013) 511 18 85

25-39-50 km
50 km
75 km

8.30-13.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-11.00 uur

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. Er zijn wegwerkzaamheden aan de N65
waarover meer in dit blad. Na afloop is het prettig toeven
op het finishterras waar muziek en zang klinkt en een
presentator gezellig praat met de deelnemers.

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. De voordeelbon geldt niet in combinatie met
digitale voorinschrijving. 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.
Presentatie
Sjacco Hogenboom als
presentator en zijn
muziekvrienden vormen samen
een muziekband en 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. Meer informatie
is te vinden op
Sjacco Hogenboom
www.sjappo-events.nl .
van Sjappo-events

www.sierbestratingscentrum.nl

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.
De nieuwe medailles liggen klaar voor de volhouders.
Inschrijven
Inschrijven met een voordeelbon van het Brabants Dagblad
loont voor de Leyetocht op zondag 15 augustus.
De voordeelbon geldt niet op zaterdag 14 augustus bij de
ATB Leyetocht. Een advertentie in de laatste week van juli

Door de bomen...

Colofon:
Oplage Leyekrant: 16.000 stuks. Huis aan huis verspreiding in
de vertrekplaatsen Helvoirt, Haaren, Esch en Udenhout. Verder
in Biezenmortel en Cromvoirt. Advertenties: Kees Jan
Eijkemans (0411- 64 39 85); Ad Vugts (04118- 64 1245) of
Wim Glas (0411- 64 19 13).

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
Organisatie:
kan maken. Jack Leijten
biedt dede
beste
recreatieve
ﬁetsenis aangesloten bij de N.T.F.U.
Stichting
Leyetocht,
Helvoirt
met goede service. Secretariaat: Vogelkers 1, 5268 HE Helvoirt, Telefoon:

0411-64 25 24, Website: www.leyetocht.nl E-mail:
Pijnenburg, Secretaris: Jan
Penningmeester:
Jan Eijkemans.
kinderﬁetsen • recreatieveWouters,
ﬁetsen • raceen ATB-ﬁetsen •Kees
stadsﬁetsen
• ﬁetsaccessoires
Bestuursleden: Willy Bergman, Wim Glas, Toine Verbeek.
18
2

Molenstraat 5 Boxtel • telefoon
(0411) 67 68 47 • www.jackleijten.nl
info@leyetocht.nlVoorzitter:
Christ

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

3
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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

Vrije toertocht

Zondag 15 augustus 2010

Wij helpen u graag bij Villa !!

ATB-tocht

Zaterdag 14 augustus 2010

Magazine Leyetocht 2010 Oplage: 16.000 stuks, Huis aan huis in: Helvoirt, Haaren, Esch,Udenhout, Biezenmortel, Cromvoirt.

Al 33 jaar een begrip in Brabant!

