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Al 34 jaar een begrip in Brabant!Al 34 jaar een begrip in Brabant!
Magazine Leyetocht 2011  Oplage: 16.000 stuks, Huis aan huis in: Helvoirt, Haaren, Esch,Udenhout, Biezenmortel, Cromvoirt.

Vrije toertocht

ATB-tocht

Vrije toertocht

ATB-tocht

Het spectaculairste klimbos van Nederland. Met wel een hoogte van 17 meter.

Duinoord opent eind Juli een  
Een spannende activiteit hoog in de bomen. Durf jij het aan ? 

Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief op www.duinoord.nl en
ontvang als eerste bericht over de exacte openingsdag van het klimbos.

Kijk voor meer informatie op onze site:  www.duinoord.nl 



Molenstraat 5   Boxtel • telefoon  (0411) 67 68 47 • www.jackleijten.nl

kinderfietsen • recreatieve fietsen • race- en ATB-fietsen • stadsfietsen • fietsaccessoires

Door de bomen...
het bos

Gezellig samen de paden op en de lanen in. Met een fiets waar  
je relaxed op zit, zodat je moeiteloos een lange fietstocht 
kan maken. Jack Leijten biedt de beste recreatieve fietsen 
met goede service.
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www.sierbestratingscentrum.nl
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    Dealer.      

Verkoop van: 

Computers, Notebook 

Software, Randapparatuur 

Reparaties en Her-installaties 

GD-PC  

Computer  

Service 

Open:  Ma.  13.00 - 19.00 uur  

Di. t/m Vr.  10.00 – 19.00 uur 

Zaterdag. 14.00 – 16.30 uur 

Burg. van de  Hurkstraat  10 

5268 BK  HELVOIRT 

Telefoon: 0411 64 54 43 



23218

De 34ste Leyetocht op zondag 21 augustus 2011“Heb al veel goede dingen gehoord over deze tocht”
Startplaatsen   Locatie    Afstanden  Tijden

Helvoirt  Ontmoetingscentrum Gastenbosch    25-39 km    8.30-13.00 uur
(5268 CA)  Kastanjelaan  17  (0411) 64 17 41 50 km    8.30-12.00 uur
       75 km   8.30-11.00 uur
       100-150 km    7.30-09.00 uur
 
Haaren      Kiosk (Gemeentehuis)  25-39 km    8.30-13.00 uur
  Mgr. Bekkersplein       50 km   8.30-12.00 uur
  Geen telefoon   75 km     8.30-11.00 uur

Esch  Pannenkoekenhuis Het Betoverde Bos 25-39 km    8.30-13.00 uur
  Haarenseweg 4   5296 KB Esch  50 km   8.30-12.00 uur
 (0411 60 13 95)   75 km     8.30-11.00 uur

Udenhout    Café de Schol       25-39 km    8.30-13.00 uur
  Stationsweg 13  (013) 511 18 85  50 km   8.30-12.00 uur
       75 km     8.30-11.00 uur

Tilburg   Café Peerke Donders   25-39 km    8.30-13.00 uur
(5011 XG)  P. Dondersstraat 14 (013-4551315)

Eindhoven  Café De Mispelhoef     75 km     8.30-11.00 uur
(5651 BG)  Oirschotsedijk 9 (040-262 41 28)  100 - 150 km  7.30-09.00 uur

speurtocht voor de kinderen. Hoeveel melk geeft een koe. 
Hoeveel drinkt een koe. De kinderen kunnen ter plekke het 
antwoord zoeken. Prachtige actie om de jeugd actief iets te 
leren.” 
Gelezen op de site bekend onder de naam Mountainbike.nl aan 
de vooravond van de vorig jaar gehouden ATB Leyetocht: 
“Was echt een serieus goede organisatie, startpodium met 
speaker, 2 verzorgingsposten. Ook leuke toevoegingen als een 
waterbak en een puinheuvel bij een bedrijf. Ook de route was 
zeer mooi in elkaar gezet gezien de omgeving en de 

mogelijkheden in dat gebied.”
Het tweede  bericht op Mountainbike.nl:  “Ik zal er dit jaar 
voor het eerst bij zijn. Ben benieuwd naar de tocht. Lees veel 
goede berichten erover, dus mag hem dan niet laten schieten.
Ik ben er zeker bij.” Een  derde  reactie op dezelfde website: 
“Heb al veel goede dingen gehoord over deze tocht. 
De wegversie is ook al jaren een topper. Ga vanuit Veghel voor 
de 50 km en heb er heel veel zin in.!! “

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); of  Wim Glas (0411- 64 19 13); 
of Toine Verbeek (0411 - 62 4514).
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.

Gastenbosch aan de Kastanjelaan in Helvoirt is 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. Dit jaar is er een start- 
en finishpunt in Tilburg voor de 25 en 
39 km. In Eindhoven is een start- en 
finishpunt voor de 75-100 en 150 km. 
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 21 augustus. De 
voordeelbon geldt niet op zaterdag 20 augustus bij de ATB 
Leyetocht.   Een voordeeladvertentie in de tweede week van 

augustus in het Brabants Dagblad bevat 
een voordeelbon die men volledig moet 
invullen.  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:  
Martin Stone, de presentator die in 2007 
en 2008 ook de Leyetocht heeft 
gepresenteerd is er dit jaar ook weer bij. 
Naast het interviewen en uitreiken van 

de Helvoirtse Leyers, aan deelnemers van de Leyetocht, geeft 
hij diverse live optredens bij Gastenbosch. Hij zingt dan uit 
een ruim cover repertoire van popsongs of mooie ballades . 
Een van de  hoogtepunten uit de lange carrière van de 
rasartiest in 2010 lag bij X-Factor bij de laatste 30 van 16000 
deelnemers. Meer informatie op:  www.martinstone.nl
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Het plaatsen van een bankje in Helvoirt kostte zweetdruppels maar is een van die goede dingen van de Leyetocht. 
Fietsliefhebbers, passanten en fans van de Leyetocht maken er dankbaar gebruik van. De gemeente Haaren zorgde voor de verharding. Hulde voor de actie. 

Als dertig plusser is de Leyetocht een gerespecteerd 
fietsevenement met een grote verscheidenheid aan 
deelnemers. Ouderen, jongeren, vijftig plussers en 
gezinnen die er een dagje uit van maken. Rondom dit 
fietsfeest gebeuren allerlei soms opvallende zaken. Die 
zaken zijn leuk om de deelnemer en het publiek er 
deelgenoot van te maken. Het zijn de zweetdruppels die 
binnen druppelen op de organisatietafel of te lezen zijn op 
internet. Een paar staan hieronder bijeen.  Initiatieven 
kostten vaak zweetdruppels.

Bij het secretariaat rolt begin juli van het vorig jaar een brief in 
de bus met een kort bericht en verrassing. De brief:” Helaas 
kan ik de Leyetocht niet meefietsen. Ik ga dan met vakantie. Ik 
vind dat jammer maar wel een kleine bijdrage voor de tocht. “ 
In de enveloppe een briefje van vijf euro. Het briefje is van de 
briefschrijfster, een vriendelijke mevrouw uit Den Bosch. 
Een reactie van een moeder na afloop van de fietstocht:” De 
open dag bij de boer van de ZLTO was heel interessant.  Een 

Martin Stone voorkant cd hoes.

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

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

sportiefgenieten



Nieuwe natuur langs de Zandleij
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Leye-motortoertocht door het 
Brabantse landschap

De proef met digitaal inschrijven bij de Leyetocht verliep 
het vorig jaar ( 2010) voorspoedig. Reden voor de 
organisatie dit jaar het digitaal inschrijven een vervolg te 
geven. Hoe is voorinschrijven per computer mogelijk. 
Surf naar de website van de Leyetocht en zoek de link 
naar het digitaal inschrijven in het menu op.  Onder de 
noemer van NTFU Scan & Go is dit mogelijk.  NTFU, 
Nederlandse Toer Fiets Unie,  is de landelijke organisatie 
voor de toerfieters in Nederland en initiatiefnemer van 
deze mogelijkheid.

Belangstellenden bezoeken de website van de Leyetocht 
www.leyetocht.nl en surfen naar Leyetocht, digitaal 
inschrijven. Even klikken op de link van digitaal inschrijven 
en het inschrijfformulier komt op het scherm. Door het in te 
vullen is voorinschrijving mogelijk. 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 donderdag 18 augustus 2011.  Deelnemers aan de 
ATB-Leyetocht kunnen dit jaar NIET digitaal inschrijven. 
De plannen liggen klaar voor 2012. 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. 

De motortoertocht is een vast programmaonderdeel 
geworden van het Leyetocht weekend. De motortocht is nu 
voor de zesde keer. Hij is ontstaan door een enthousiaste 
groep motorrijders welke de Leyetocht routes op zondag-
ochtend, in alle vroegte voor de fietsers uit controleerden 
of de uitgepijlde routes nog  in orde waren. Elke keer als 
deze motorrijders op zondagochtend weer terug keerden 
op het Leyetocht terras, werd er verteld hoe mooi de route 
wel niet was. Van daar uit is toen het idee ontstaan van de 
motor toertocht.  Het 1e jaar in de avond uren met vertrek 
om 19.00 uur. Het jaar daarop  werd dit verzet naar de 
zaterdagmiddag na de ATB-tocht. Met als resultaat  
deelname van ruim honderd  motoren, met motorrijders 
en passagiers.

De toertocht volgt de route van de 100 km welke door de 
fietsers op zondag rijden.  Dus volledig uit gepijld met de 
bekende Erko pijlen. De route is uiteraard op diverse plaatsen 
aangepast om de eenvoudige reden, dat je nu eenmaal niet 
overal ,waar je met een fiets mag komen dat ook met een 
motor mag.  Het aanpassen van de route gebeurt nadat de 
Leyetocht route is uitgezet. Hierna gaan een aantal 
motorrijders op zaterdagochtend op pad om de pijlen te 
verplaatsen, deze zelfde groep gaan op zondagochtend deze 
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De Zandleij
De Zandleij is een oude waterloop op de grens van natte 
gebieden, zoals het Helvoirts Broek, en droge 
zandduinen. Vanuit het gebied ten noorden van Tilburg 
stroomt deze beek in noordoostelijke richting, door het 
natte en laaggelegen natuurgebied De Brand ten noorden 
van Udenhout, en vervolgens langs Kasteel Zwijnsbergen 
bij Helvoirt. Daarna buigt de beek af in noordelijke 
richting en doorsnijdt een zandrug. Bij Cromvoirt komt 
de Zandleij uit in het Afwateringskanaal 
's-Hertogenbosch-Drongelen (Drongelens Kanaal).

Gegraven
De Zandleij is vermoedelijk tussen de 14e en de 18e eeuw  
gegraven en nooit geheel natuurlijk geweest. De naam ‘leij’ 
betekent ‘geleiden’ en duidt daarmee op die invloed van de 
mens op deze waterloop.
Voordat het Drongelens Kanaal in 1911 werd aangelegd 
stroomde de Zandleij via de Nieuwe Bossche Sloot 
rechtstreeks naar de Maas. 

Tussen 1919 en 1929 is ten noorden van Tilburg een 
complex van vloeivelden aangelegd dat diende om het 
afvalwater van de stad Tilburg en zijn textielindustrie te 

zuiveren en af te voeren. Tegenwoordig bevindt zich daar 
een rioolwaterzuivering die de grootste hoeveelheid water 
levert aan deze loop. Rond 1960 waren er problemen met de 
afvoercapaciteit van de Zandleij en is er om het natuurgebied 
De Brand heen een nieuwe loop met een groter profiel 
gegraven: de Zandkantse Leij. De vele poelen maken De 
Brand tot het rijkste amfibieëngebied van Brabant. De Brand 
is in beheer bij Brabants Landschap.

Ruim vijf kilometer nieuwe natuur
Waterschap De Dommel legt over een lengte van 5 km een 
ecologische verbinding aan langs de Zandleij. In een aantal 
deeltrajecten wordt het plan uitgevoerd. Deze verbinding zal 
de natuurgebieden De Brand, Het Brokkenbroek en Het 
Helvoirts Broek met elkaar verbinden. 
In 1995 is al een eerste deeltraject (De Brand-Runsvoort) 
uitgevoerd. 
In 2009 is een traject van circa 250 meter gerealiseerd in 
Cromvoirt. In 2010 is er nog eens 750 meter natuurstrook 
langs de Zandleij bij Cromvoirt bijgekomen. Tussen de 
Distelberg en Cromvoirt is de Zandleij opnieuw ingericht 
om een beter leefgebied te vormen voor vlinders en 
amfibieën. De Zandleij is gedeeltelijk verlegd naar het 
westen, 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. Door een brede strook langs 
het water in te richten voor natuur, kunnen dieren zich 
gemakkelijker verplaatsen. Ze krijgen zo een groter 
leefgebied. Door de oevers gevarieerder in te richten 
ontstaat een meer gevarieerde plantengroei. 
Momenteel is bijna de helft van het 
totaalplan gerealiseerd. 

Digitale voorinschrijving 
mogelijk bij Leyetocht 

pijlen weer in de juiste volgorden hangen voor de fietsers.
Verzamelen voor de Leye- motortoertocht is vanaf 15.00 uur. De 
motoren stellen zich op in de Kloosterstraat  volgens de bekende 
Le- Mans- start van vervlogen tijden. Het is als het ware een 
grote showroom van motoren, je hebt ruim de tijd  om de 
motoren te bewonderen foto’s  te maken en uiteraard wat te 
drinken op het terras. Vertrek van de motortoertocht  is als de 
kerktoren 16.00 uur slaat. In een motorrijders konvooi vertrekken 
dan de motoren. 
 

Inmiddels is het een traditie geworden om een ereronde door 
Helvoirt te rijden alvorens de echte toerrit begint.  Vele 
toeschouwers komen hier op af om de blinkende motoren te zien 
langs komen en deze uit te zwaaien voor de tocht van 100km. 
Onderweg is een tussen stop gepland om even de benen te 
strekken. Er is hier de mogelijkheid om koffie en of wat fris te 
drinken. Om daarna de route  weer richting  Helvoirt te 
vervolgen waar de motoren rond 19.00 uur worden terug 
verwacht op het Leyetocht terras bij Gastenbosch.
De deelname is gratis en aanmelden is niet noodzakelijk maar 
wel handig voor de organisatie.               
Informatie over de Leye-motortoertocht  bij Martin de Jong 
telefoon: 06-55374226.

Tijdverlies is hersenverlies 
Per jaar worden 41.000 personen voor het eerst getroffen 
door 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 de 
persoon zo snel mogelijk geholpen wordt. Een beroerte kan men 
snel herkennen en belangrijk is te weten direct 112 te bellen. De 
Nederlandse Hartstichting heeft kaartjes met heel duidelijke 
herkenningstekens welke in de portemonnee passen. Die zijn 
voorhanden bij de voorlichtingsplaats van 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 Hartstich-
ting.

Jubileum
De Leyestroomroute, een permanente fietsroute over 25, 30, 
50 km, bestaat in 2012 welgeteld 10 jaar. Het is een jubileum 
dat de Leyetocht gepast gaat vieren. De Loonse en Drunense 
Duinen en de Kampina zijn de trekpleisters. Routekaarten 
zijn te koop bij de finishlijn.  

Motorfietsen zijn op zaterdagmiddag een trekpleister bij de Leyetocht 

Het graven van de Zandleij
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E-mail: theovanderheijden@mail.com

www.hetveerhuisdenbosch.nl

Cafetaria Terras

Hamers 
Metselwerken

Maarten Hamers
06-29248223

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

H

M

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

HANS KLERKS
Grondwerken & bestratingen

Lange Pad 28
5268 GE Helvoirt

0411-644122
06-51114595

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

tweewielerspecialist

RENÉ VAN LINDEN

 
 
 

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

Voordelig maandmenu   Wisselende dagschotel. 

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

Graag telefonisch reserveren.

Dealer van: 
Koga, Batavus,

Gazelle, Sparta, 
Giant, Cube, 

Raleigh, Johnny Loco



Slapen op de voormalige 
hooizolder 

Stichting Tess vraagt aandacht 
bij de finishlijn Leyetocht 

Slapen op de hooizolder en overdag genieten van de 
lammetjes in de wei.  Dit kan allemaal op Hoeve De 
Mertel in Biezenmortel bij Lies en Hannelore van 
Rijswijk.  Moeder en dochter runnen op deze 
fantastische locatie in Biezenmortel een boerencamping, 
Bed & Breakfast en een schapenboerderij met 25 
Swifter-schapen.  Tijdens de Leijetocht komt de 25 en 39 
km tocht langs dit prachtige bedrijf  waar alle 
deelnemers van harte welkom zijn om een kijkje te 
komen nemen.  Tussen 10.00 uur en 16.00 uur  staat de 
familie Van Rijswijk en de ZLTO klaar om u te 
ontvangen. Waar vroeger de graanzolder was telt Hoeve de 
Mertel nu 5 mooie bed & Breakfast kamers met gezamenlijk 
sanitair en de voormalige hooizolder telt nog eens 3 mooie 
kamers ieder met een eigen douche. 's Ochtends kunnen de 
gasten genieten van een lekker ontbijtje klaar gemaakt door 
Hannelore die samen met haar moeder de dagelijkse leiding 
heeft over dit bedrijf. Ze hebben daarvoor een prachtig 
sfeervol ingerichte ontbijtruimte. 

Moeder Lies verzorgt met veel passie en liefde de 
Swifter-schapen, die in de zomer lekker buiten lopen rondom 
de camping, zodat de campinggasten hier dagelijks van 
kunnen genieten. Kinderen van de camping mogen zelfs mee 
om de schapen en de lammeren te gaan voeren.   De 
lammeren worden gehouden voor het lamsvlees, wat ook 
verkocht wordt naast heel veel andere producten  in het 
winkeltje bij de camping. De mensen komen van heinde en 
ver voor een mals lamsboutje. De camping straalt rust en 
ruimte uit waar de mensen het heerlijk vertoeven vinden en 
waar jaarlijks veel mensen uit alle windstreken hun plekje 
weer vinden. Het is zeker een bezoekje waard om op zondag 
21 augustus even van de fiets af te stappen en een kijkje te  
nemen .Door de ZLTO is er een terras neer gezet waar een 
lekker kopje koffie, thee of iets fris is te nuttigen en voor de 
kinderen valt er van alles te zien en te beleven .Het winkeltje 
zal ook geopend zijn waar u allerlei streek- en 
schaapsproducten kunt kopen. Zeker een bezoekje waard. 

Jubileumrit voor de mountainbikersJubileumrit voor de mountainbikers
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Dolfijn ondersteunende therapie belangrijk voor kinderen met een beperking 

Een beeld van de lammetjes dag op Hoeve De Mertel 

De chiquita’s  worden 
gesponsord door: 

                          

                         
 Helvoirt

Van de LooVan de Loo

Bakkerij Peter en Monique 
Coppens stelt Helvoirtse 

Leyers beschikbaar 
voor bijzondere prestaties.

Stichting Tess zamelt geld in om dolfijn ondersteunde 
therapie voor kinderen met het syndroom van down, autisme 
of een andere al dan niet aangeboren verstandelijke en/of 
motorische beperking bij het Curacao Dolphin Therapy 
Centre mogelijk te maken. Deze therapie heeft bewezen een 
belangrijke aanvulling in de dagelijkse ontwikkeling van 
kinderen met beperkingen te zijn en voor een hogere 
kwaliteit van leven voor kind, ouders en hun omgeving te 
kunnen zorgen. Bij het finishbureau van  de Leyetocht 
vraagt de stichting Tess aandacht  om haar te steunen. 
Veel patiënten van CDTC zijn kinderen. Hun ouders, broers en 
zusjes zijn meestal de belangrijkste mensen in hun leven en 
degene die een groot deel van de zorg op zich nemen. Daarom 
worden zij nauw betrokken bij het therapieprogramma. Er zijn 
evaluaties, counselinggesprekken en workshops voor de ouders en 
een speciaal negen daags programma (educatief) voor de broertjes 
en zusjes. Stichting Tess vergoedt maximaal € 8500. Hierin zitten 
de kosten van de therapie ($ 7350)en de kosten van maximaal 4 
vliegtickets (therapiekind, vader, moeder en een broertje of zusje). 
Meerkosten (bijvoorbeeld door een hogere dollar koers of meer 
kinderen in het gezin) komen voor rekening van het gezin evenals 
de kosten die het gezin moet maken voor het verblijf. Op de 
wachtlijst staan is voor de ouders niet vrijblijvend. Door 
ouderparticipatie werken de ouders mee door zelf acties op te 
zetten of mee te helpen bij acties opgezet door anderen, bestuur of 
derden om zo gelden binnen te halen voor alle kinderen op de 
wachtlijst. Stichting Tess werkt uitsluitend met een bestuur en 
vrijwilligers die geen enkele beloning voor hun werk ontvangen. 
Elke euro die de stichting ontvangt wordt – behoudens wat 
administratiekosten – gebruikt om de therapie voor het 
eerstvolgende kind op de wachtlijst mogelijk te maken. De 
stichting bestaat in 2011 welgeteld vijf  jaar en stuurde sinds haar 
oprichting al 22 kinderen naar de therapie. Meer weten van de 
stichting of hoe te steunen: www.stichtingtess.nl

Aanmelden voor het Leyetochtmagazine? 

Graag toezenden van gratis informatie 
over de Leyetocht in 2012 

Naam: ………………………………………………….  

Adres: ………………………………………………….

Postcode: …………… Plaats: ……………………….
Invullen en opsturen naar:  
Stichting de Leyetocht, p/a Vogelkers 1, 5268 HE HELVOIRT
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De vijfde ATB-Leyetocht is op zaterdag 20 augustus met 
keuzeafstanden 40 en 50 km waarvan de route door een 
gedeelte van het Nationaal Park De Loonse en Drunense 
Duinen  slingert met dank aan Natuurmonumenten.  
Mountainbikebezitters zijn vanaf het eerste begin 
laaiend enthousiast over de bossen, de karrensporen, de 
zandwegen en de single tracks. Begonnen als jubileumrit 
bij het dertig jarig bestaan van de Leyetocht viert de 
mountainbiketocht op zaterdag haar eerste lustrum met 
de vijfde rit vol avontuur.   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. Douches zijn ruimschoots voor handen.

Jubileumrit voor de mountainbikers

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

BOOMROOIERIJ
VAN WIJK & ZN V.O.F.

Udenhoutseweg 21
5268 CG Helvoirt

Telefoon/fax 0411 - 643457
Autotelefoon 06 51480796

e-mail:woodywoodpecker5@wanadoo.nl

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

Bos-onderhoud kunnen wij ook verzorgen.

Tevens gespecialiseerd in het rooien van moeilijk staande bomen.



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

714

Deelnemers aan de Leyetocht van 39 km krijgen een “fietsexcursie” op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tilburg. 

Openingstijden:
Elke dag vanaf 10.00 uur
Dinsdag gesloten

E-mail: fam.paashuis@planet.nl

Groot terras
Lekkere koffie met 
zelfgebakken appeltaart

Gestelstraat 2
5268 KC HELVOIRT   0411-64 12 28 

www.gersjesbv.nl        info@gersjesbv.nl

De gezinstocht met start en finish mogelijk in Tilburg

VOORDEELBON
Tegen inlevering van deze bon 
alleen op zondag 21 augustus 2011
1 koffie of thee voor slechts  € 1,00
Wij wensen alle deelnemers 
een zonnige Leyetocht toe.
Medewerkers Gastenbosch 
Helvoirt 

“Prachtige actie om de jeugd actief 
              iets te leren bij de open dag ” 



Goed fietsen in Nationaal Landschap Het Groene Woud
Routekaart 50-75-100-150 km Leyetocht 2011                        

Bent u in het bezit van een elektrische fiets? Dan heeft u 
nu een extra reden om zich aan te melden voor De Leye-
tocht op zondag 21 augustus aanstaande. Brabant heeft 
sinds kort namelijk een netwerk van 100 duurzame 
oplaadpunten en dat wordt uitgebreid gevierd tijdens De 
Leyetocht.

100 duurzame oplaadpunten in 
Brabant maken fietsen extra makke-
lijk. Bij 100 cafés en restaurants 
langs het fietsroutenetwerk staan 
sinds kort de zogenaamde duurzame 
oplaadpunten. De stroom die nodig 
is voor het opladen van de elektri-
sche fietsen wordt gecompenseerd 
door zonne-energie. Goed voor het 
klimaat en een uitkomst voor de 
‘elektrische’ fietser in Brabant. Nog 
een extra reden om het prachtige en afwisselende Brabantse 
landschap te ontdekken. 

Win een elektische fietsvakantie tijdens de 
Leyetocht
Meld u zich aan voor de 50, 75 of 100 km tocht dan passeert u 
Café Vingerhoeds aan de Oude Grintweg 90 in Oirschot. Hier 
worden activiteiten georganiseerd waarmee we de elektrische 
fietser volop in het ‘zonnetje’ gaan zetten. En als hoogtepunt 
kunt u een elektrische fietsvakantie voor 2 personen winnen! 
Hou de websites van routesinbrabant.nl en leyetocht.nl in de 
gaten voor meer nieuws.

Meer Fietsen in Brabant
Brabant heeft het grootste aaneengesloten fietsnetwerk van 
Europa en honderden themaroutes die leiden langs de meest 
bijzondere plekken in Brabant. Dus bent u na De Leyetocht nog 
niet uitgefietst? Neem dan eens een kijkje op 
RoutesinBrabant.nl. Deze website geeft u alle informatie over 
routes die u nodig heeft. De meeste routes zijn gratis te down-
loaden. Het hart van deze website bestaat uit een kaart van 
Brabant, waarop alle routes te vinden zijn. Ook ziet u op de kaart 
welke voorzieningen er langs de route zijn. Een actieve tocht 
door Brabant begint bij RoutesinBrabant.nl. Op deze website 
vindt u ook het overzicht van de 100 duurzame oplaadpunten.
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Het Nationaal Landschap Het Groene Woud is bij uitstek geschikt om een fietstocht te houden. Het zijn gebieden 
zoals De Mortelen, De Kampina, Het Dommeldal en de Scheeken. Een gevleugelde uispraak onderstreept dit. 
Het Groene Woud, bijzonder buiten in Brabant.

Deze mannen fietsten in 2010 op zondagmorgen de 150 km van de Leyetocht wellicht op een carbonfiets van 7,8 kg

De 35ste Leyetocht is op 
zondag 20 augustus 2012,
het is de derde zondag 
van augustus. 

Elektrisch fietsen doe je in Brabant! Goed fietsen in Nationaal Landschap Het Groene Woud
Routekaart 50-75-100-150 km Leyetocht 2011                        
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Sportlaan 3
5268 HS Helvoirt

tel. 0411 64 30 81
www.autoservicecockvanderloo.nl

Bekend door kwaliteit en service

Ook voor campers en caravans

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

Nieuwkuijkseweg 10a

5268 LG  Helvoirt

T 0411 642 075

F 0411 644 718

info@gubbelsmachines.nl

www.gubbelsmachines.nl

VERKOOP&VERHUUR
GRONDVERZET Voor al uw sfeervolle

feesten en gelegenheden.

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

www.hetboerderijtje.nl

De 35ste Leyetocht is op zondag 20 augustus 2012
Het is de derde zondag van augustus
De 6de ATB-Leyetocht is op zaterdag 19 augustus 2012
 

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

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

Onderhoud                           Reparatie       APK Keuringen 

…van nature gastvrij

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

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

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



Deelnemers aan de Leyetocht over 50-75-100 en 150 km maken gebruik van de Miekoeksebrug om het Wilhelminakanaal bij Oirschot over te steken. Een bekende brug met onbekende afkomst naam. 

1110

Het nationaal landschap Het Groen Woud is dit jaar de trekpleister bij de Leyetocht. Gebieden als de Kampina, |De 
Mortelen, en de Oirschotse Heide liggen op de route van Brabants grootste fietsfeest met gemiddeld vijfduizend 
deelnemers. Tijdens de voorbereiding bleek het een schot in de roos om dat gebied weer een keer op te nemen in de route. 
Juist de populairste afstand over 75 km is een streling voor het oog. Allereerst de rand van de Kampina op het 
grondgebied van Oisterwijk geeft rust en ruimte die in de stad niet denkbaar is. Op steenworpafstand fietst de deelnemer 
langs kikkerpoelen, weilanden met een scala aan grassoorten of langs vennen met een uitgestrekte waterpartij. 

Bijzonder is de Miekoeksebrug onder de rook van Oirschot die de fietser het Wilhelminakanaal laat oversteken. De 
doodgewoonste zaak van de wereld waar deze baileyachtige brug voor zorgt. Verrassend is de naam. Waar zou die vandaan 
komen. Vrijwilligers van de Leyetocht horen bij de plaatselijke VVV dat de brug waarschijnlijk met de tweede wereld oorlog is 
gebouwd maar de naam mogelijk van iemand komt die er in de buurt woonde. Heemkundigen uit Oirschot  met kennis van 
zaken kunnen het antwoord niet anders uitleggen. 

De snelle jongens met 150 km voor de wielen maken zich niet druk om de afkomst van de naam van de brug. Wel vinden zij het 
wegdek van de laatste kilometers minder of kortweg gezegd, drie keer niks. Bij een proefrit wonden zij zich op over de keuze 
van het parcours. Het paardensportevenement Outdoor Helvoirt vindt gelijktijdig plaats met de Leyetocht. De invloed van 
sponsoren en een paardensportfeest in Breda is daar blijkbaar aanleiding toe. Alsof er blijkbaar geen andere data zijn als de derde 
zondag van augustus, waar de Leyetocht al 33 jaar haar fietsfeest op houdt.  De Leyetocht blijft weg bij de drukte van die 
paardenhappening. Dat is de reden om de asfaltridders hun laatste kilometers met het zicht op de finish over een grindpad te 
laten rijden.  Zo de zaken er nu voorstaan moet de Leyetocht  voor 2012 en 2013 ook rekening houden met Outdoor Helvoirt in 
hetzelfde weekeinde. Daarmee vormt Outdoor Helvoirt een ware blokkade om de Nieuwkuijkseweg richting Vlijmen te benutten 
of de Loonsebaan richting Vught of Cromvoirt.

Koninklijke onderscheidingen

Bart van Wijk, Frans Backx, beiden uit Helvoirt en Christien van Schijndel – 
Pijnenburg  uit Esch zetten zich in het verleden en heden in voor de Leyetocht uit 
Helvoirt. Deze vrijwilligers bij de Leyetocht zijn dit jaar (2011) tijdens 
Koninginnedag in het zonnetje gezet en ontvingen een Koninklijke onderscheiding. 
Hun vrijwilligerswerk  beperkte zich niet tot alleen de Leyetocht. Met enige trots 
vermeldt hier de Leyetocht hun namen. Het zijn mensen met een voorbeeldfunctie die 
veel waardering verdienen voor hun inzet bij tal van zaken in en rond Helvoirt. 

De Miekoeksebrug, een bekende brug, met onbekende afkomst De Miekoeksebrug, een bekende brug, met onbekende afkomst 

CROY ’T STOKSKE, ZANDSTR A AT, 1 5066 CA MOERGESTEL, TEL: 013513 1385

restaurant 

croy ‘t stokske
moergestel 

tel. 013-513 1385

restaurant 

croyse hoeve
a arle rixtel 

tel. 0492-381 348

restaurant 

croy de pettelaar
‘s-hertogenbosch 

tel. 073-61 47 47 4

restaurant 

croy ‘t stokske

3-gangen 

keuzemenu

€15,95 p.p.
dinsdag, woensdag,

vrijdag en donderdag

€19,95 p.p.
zaterdag en zondag 

€12,95 p.p.maandag

www.desmaakvancroy.nl
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5076 NA Haaren
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5268 LG  Helvoirt
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VERKOOP&VERHUUR
GRONDVERZET Voor al uw sfeervolle

feesten en gelegenheden.

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

www.hetboerderijtje.nl

De 35ste Leyetocht is op zondag 20 augustus 2012
Het is de derde zondag van augustus
De 6de ATB-Leyetocht is op zaterdag 19 augustus 2012
 

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

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

Onderhoud                           Reparatie       APK Keuringen 

…van nature gastvrij

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

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

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



Goed fietsen in Nationaal Landschap Het Groene Woud
Routekaart 50-75-100-150 km Leyetocht 2011                        

Bent u in het bezit van een elektrische fiets? Dan heeft u 
nu een extra reden om zich aan te melden voor De Leye-
tocht op zondag 21 augustus aanstaande. Brabant heeft 
sinds kort namelijk een netwerk van 100 duurzame 
oplaadpunten en dat wordt uitgebreid gevierd tijdens De 
Leyetocht.

100 duurzame oplaadpunten in 
Brabant maken fietsen extra makke-
lijk. Bij 100 cafés en restaurants 
langs het fietsroutenetwerk staan 
sinds kort de zogenaamde duurzame 
oplaadpunten. De stroom die nodig 
is voor het opladen van de elektri-
sche fietsen wordt gecompenseerd 
door zonne-energie. Goed voor het 
klimaat en een uitkomst voor de 
‘elektrische’ fietser in Brabant. Nog 
een extra reden om het prachtige en afwisselende Brabantse 
landschap te ontdekken. 

Win een elektische fietsvakantie tijdens de 
Leyetocht
Meld u zich aan voor de 50, 75 of 100 km tocht dan passeert u 
Café Vingerhoeds aan de Oude Grintweg 90 in Oirschot. Hier 
worden activiteiten georganiseerd waarmee we de elektrische 
fietser volop in het ‘zonnetje’ gaan zetten. En als hoogtepunt 
kunt u een elektrische fietsvakantie voor 2 personen winnen! 
Hou de websites van routesinbrabant.nl en leyetocht.nl in de 
gaten voor meer nieuws.

Meer Fietsen in Brabant
Brabant heeft het grootste aaneengesloten fietsnetwerk van 
Europa en honderden themaroutes die leiden langs de meest 
bijzondere plekken in Brabant. Dus bent u na De Leyetocht nog 
niet uitgefietst? Neem dan eens een kijkje op 
RoutesinBrabant.nl. Deze website geeft u alle informatie over 
routes die u nodig heeft. De meeste routes zijn gratis te down-
loaden. Het hart van deze website bestaat uit een kaart van 
Brabant, waarop alle routes te vinden zijn. Ook ziet u op de kaart 
welke voorzieningen er langs de route zijn. Een actieve tocht 
door Brabant begint bij RoutesinBrabant.nl. Op deze website 
vindt u ook het overzicht van de 100 duurzame oplaadpunten.
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Het Nationaal Landschap Het Groene Woud is bij uitstek geschikt om een fietstocht te houden. Het zijn gebieden 
zoals De Mortelen, De Kampina, Het Dommeldal en de Scheeken. Een gevleugelde uispraak onderstreept dit. 
Het Groene Woud, bijzonder buiten in Brabant.

Deze mannen fietsten in 2010 op zondagmorgen de 150 km van de Leyetocht wellicht op een carbonfiets van 7,8 kg

De 35ste Leyetocht is op 
zondag 20 augustus 2012,
het is de derde zondag 
van augustus. 

Elektrisch fietsen doe je in Brabant! Goed fietsen in Nationaal Landschap Het Groene Woud
Routekaart 50-75-100-150 km Leyetocht 2011                        



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
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Deelnemers aan de Leyetocht van 39 km krijgen een “fietsexcursie” op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tilburg. 

Openingstijden:
Elke dag vanaf 10.00 uur
Dinsdag gesloten

E-mail: fam.paashuis@planet.nl

Groot terras
Lekkere koffie met 
zelfgebakken appeltaart

Gestelstraat 2
5268 KC HELVOIRT   0411-64 12 28 

www.gersjesbv.nl        info@gersjesbv.nl

De gezinstocht met start en finish mogelijk in Tilburg

VOORDEELBON
Tegen inlevering van deze bon 
alleen op zondag 21 augustus 2011
1 koffie of thee voor slechts  € 1,00
Wij wensen alle deelnemers 
een zonnige Leyetocht toe.
Medewerkers Gastenbosch 
Helvoirt 

“Prachtige actie om de jeugd actief 
              iets te leren bij de open dag ” 



Slapen op de voormalige 
hooizolder 

Stichting Tess vraagt aandacht 
bij de finishlijn Leyetocht 

Slapen op de hooizolder en overdag genieten van de 
lammetjes in de wei.  Dit kan allemaal op Hoeve De 
Mertel in Biezenmortel bij Lies en Hannelore van 
Rijswijk.  Moeder en dochter runnen op deze 
fantastische locatie in Biezenmortel een boerencamping, 
Bed & Breakfast en een schapenboerderij met 25 
Swifter-schapen.  Tijdens de Leijetocht komt de 25 en 39 
km tocht langs dit prachtige bedrijf  waar alle 
deelnemers van harte welkom zijn om een kijkje te 
komen nemen.  Tussen 10.00 uur en 16.00 uur  staat de 
familie Van Rijswijk en de ZLTO klaar om u te 
ontvangen. Waar vroeger de graanzolder was telt Hoeve de 
Mertel nu 5 mooie bed & Breakfast kamers met gezamenlijk 
sanitair en de voormalige hooizolder telt nog eens 3 mooie 
kamers ieder met een eigen douche. 's Ochtends kunnen de 
gasten genieten van een lekker ontbijtje klaar gemaakt door 
Hannelore die samen met haar moeder de dagelijkse leiding 
heeft over dit bedrijf. Ze hebben daarvoor een prachtig 
sfeervol ingerichte ontbijtruimte. 

Moeder Lies verzorgt met veel passie en liefde de 
Swifter-schapen, die in de zomer lekker buiten lopen rondom 
de camping, zodat de campinggasten hier dagelijks van 
kunnen genieten. Kinderen van de camping mogen zelfs mee 
om de schapen en de lammeren te gaan voeren.   De 
lammeren worden gehouden voor het lamsvlees, wat ook 
verkocht wordt naast heel veel andere producten  in het 
winkeltje bij de camping. De mensen komen van heinde en 
ver voor een mals lamsboutje. De camping straalt rust en 
ruimte uit waar de mensen het heerlijk vertoeven vinden en 
waar jaarlijks veel mensen uit alle windstreken hun plekje 
weer vinden. Het is zeker een bezoekje waard om op zondag 
21 augustus even van de fiets af te stappen en een kijkje te  
nemen .Door de ZLTO is er een terras neer gezet waar een 
lekker kopje koffie, thee of iets fris is te nuttigen en voor de 
kinderen valt er van alles te zien en te beleven .Het winkeltje 
zal ook geopend zijn waar u allerlei streek- en 
schaapsproducten kunt kopen. Zeker een bezoekje waard. 

Jubileumrit voor de mountainbikersJubileumrit voor de mountainbikers
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Dolfijn ondersteunende therapie belangrijk voor kinderen met een beperking 

Een beeld van de lammetjes dag op Hoeve De Mertel 

De chiquita’s  worden 
gesponsord door: 

                          

                         
 Helvoirt

Van de LooVan de Loo

Bakkerij Peter en Monique 
Coppens stelt Helvoirtse 

Leyers beschikbaar 
voor bijzondere prestaties.

Stichting Tess zamelt geld in om dolfijn ondersteunde 
therapie voor kinderen met het syndroom van down, autisme 
of een andere al dan niet aangeboren verstandelijke en/of 
motorische beperking bij het Curacao Dolphin Therapy 
Centre mogelijk te maken. Deze therapie heeft bewezen een 
belangrijke aanvulling in de dagelijkse ontwikkeling van 
kinderen met beperkingen te zijn en voor een hogere 
kwaliteit van leven voor kind, ouders en hun omgeving te 
kunnen zorgen. Bij het finishbureau van  de Leyetocht 
vraagt de stichting Tess aandacht  om haar te steunen. 
Veel patiënten van CDTC zijn kinderen. Hun ouders, broers en 
zusjes zijn meestal de belangrijkste mensen in hun leven en 
degene die een groot deel van de zorg op zich nemen. Daarom 
worden zij nauw betrokken bij het therapieprogramma. Er zijn 
evaluaties, counselinggesprekken en workshops voor de ouders en 
een speciaal negen daags programma (educatief) voor de broertjes 
en zusjes. Stichting Tess vergoedt maximaal € 8500. Hierin zitten 
de kosten van de therapie ($ 7350)en de kosten van maximaal 4 
vliegtickets (therapiekind, vader, moeder en een broertje of zusje). 
Meerkosten (bijvoorbeeld door een hogere dollar koers of meer 
kinderen in het gezin) komen voor rekening van het gezin evenals 
de kosten die het gezin moet maken voor het verblijf. Op de 
wachtlijst staan is voor de ouders niet vrijblijvend. Door 
ouderparticipatie werken de ouders mee door zelf acties op te 
zetten of mee te helpen bij acties opgezet door anderen, bestuur of 
derden om zo gelden binnen te halen voor alle kinderen op de 
wachtlijst. Stichting Tess werkt uitsluitend met een bestuur en 
vrijwilligers die geen enkele beloning voor hun werk ontvangen. 
Elke euro die de stichting ontvangt wordt – behoudens wat 
administratiekosten – gebruikt om de therapie voor het 
eerstvolgende kind op de wachtlijst mogelijk te maken. De 
stichting bestaat in 2011 welgeteld vijf  jaar en stuurde sinds haar 
oprichting al 22 kinderen naar de therapie. Meer weten van de 
stichting of hoe te steunen: www.stichtingtess.nl

Aanmelden voor het Leyetochtmagazine? 

Graag toezenden van gratis informatie 
over de Leyetocht in 2012 

Naam: ………………………………………………….  

Adres: ………………………………………………….

Postcode: …………… Plaats: ……………………….
Invullen en opsturen naar:  
Stichting de Leyetocht, p/a Vogelkers 1, 5268 HE HELVOIRT
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De vijfde ATB-Leyetocht is op zaterdag 20 augustus met 
keuzeafstanden 40 en 50 km waarvan de route door een 
gedeelte van het Nationaal Park De Loonse en Drunense 
Duinen  slingert met dank aan Natuurmonumenten.  
Mountainbikebezitters zijn vanaf het eerste begin 
laaiend enthousiast over de bossen, de karrensporen, de 
zandwegen en de single tracks. Begonnen als jubileumrit 
bij het dertig jarig bestaan van de Leyetocht viert de 
mountainbiketocht op zaterdag haar eerste lustrum met 
de vijfde rit vol avontuur.   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. Douches zijn ruimschoots voor handen.

Jubileumrit voor de mountainbikers

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

BOOMROOIERIJ
VAN WIJK & ZN V.O.F.

Udenhoutseweg 21
5268 CG Helvoirt

Telefoon/fax 0411 - 643457
Autotelefoon 06 51480796

e-mail:woodywoodpecker5@wanadoo.nl

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

Bos-onderhoud kunnen wij ook verzorgen.

Tevens gespecialiseerd in het rooien van moeilijk staande bomen.
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E-mail: theovanderheijden@mail.com

www.hetveerhuisdenbosch.nl

Cafetaria Terras

Hamers 
Metselwerken

Maarten Hamers
06-29248223

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

H

M

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

HANS KLERKS
Grondwerken & bestratingen

Lange Pad 28
5268 GE Helvoirt

0411-644122
06-51114595

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

tweewielerspecialist

RENÉ VAN LINDEN

 
 
 

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

Voordelig maandmenu   Wisselende dagschotel. 

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

Graag telefonisch reserveren.

Dealer van: 
Koga, Batavus,

Gazelle, Sparta, 
Giant, Cube, 

Raleigh, Johnny Loco



Nieuwe natuur langs de Zandleij
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Leye-motortoertocht door het 
Brabantse landschap

De proef met digitaal inschrijven bij de Leyetocht verliep 
het vorig jaar ( 2010) voorspoedig. Reden voor de 
organisatie dit jaar het digitaal inschrijven een vervolg te 
geven. Hoe is voorinschrijven per computer mogelijk. 
Surf naar de website van de Leyetocht en zoek de link 
naar het digitaal inschrijven in het menu op.  Onder de 
noemer van NTFU Scan & Go is dit mogelijk.  NTFU, 
Nederlandse Toer Fiets Unie,  is de landelijke organisatie 
voor de toerfieters in Nederland en initiatiefnemer van 
deze mogelijkheid.

Belangstellenden bezoeken de website van de Leyetocht 
www.leyetocht.nl en surfen naar Leyetocht, digitaal 
inschrijven. Even klikken op de link van digitaal inschrijven 
en het inschrijfformulier komt op het scherm. Door het in te 
vullen is voorinschrijving mogelijk. 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 donderdag 18 augustus 2011.  Deelnemers aan de 
ATB-Leyetocht kunnen dit jaar NIET digitaal inschrijven. 
De plannen liggen klaar voor 2012. 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. 

De motortoertocht is een vast programmaonderdeel 
geworden van het Leyetocht weekend. De motortocht is nu 
voor de zesde keer. Hij is ontstaan door een enthousiaste 
groep motorrijders welke de Leyetocht routes op zondag-
ochtend, in alle vroegte voor de fietsers uit controleerden 
of de uitgepijlde routes nog  in orde waren. Elke keer als 
deze motorrijders op zondagochtend weer terug keerden 
op het Leyetocht terras, werd er verteld hoe mooi de route 
wel niet was. Van daar uit is toen het idee ontstaan van de 
motor toertocht.  Het 1e jaar in de avond uren met vertrek 
om 19.00 uur. Het jaar daarop  werd dit verzet naar de 
zaterdagmiddag na de ATB-tocht. Met als resultaat  
deelname van ruim honderd  motoren, met motorrijders 
en passagiers.

De toertocht volgt de route van de 100 km welke door de 
fietsers op zondag rijden.  Dus volledig uit gepijld met de 
bekende Erko pijlen. De route is uiteraard op diverse plaatsen 
aangepast om de eenvoudige reden, dat je nu eenmaal niet 
overal ,waar je met een fiets mag komen dat ook met een 
motor mag.  Het aanpassen van de route gebeurt nadat de 
Leyetocht route is uitgezet. Hierna gaan een aantal 
motorrijders op zaterdagochtend op pad om de pijlen te 
verplaatsen, deze zelfde groep gaan op zondagochtend deze 
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De Zandleij
De Zandleij is een oude waterloop op de grens van natte 
gebieden, zoals het Helvoirts Broek, en droge 
zandduinen. Vanuit het gebied ten noorden van Tilburg 
stroomt deze beek in noordoostelijke richting, door het 
natte en laaggelegen natuurgebied De Brand ten noorden 
van Udenhout, en vervolgens langs Kasteel Zwijnsbergen 
bij Helvoirt. Daarna buigt de beek af in noordelijke 
richting en doorsnijdt een zandrug. Bij Cromvoirt komt 
de Zandleij uit in het Afwateringskanaal 
's-Hertogenbosch-Drongelen (Drongelens Kanaal).

Gegraven
De Zandleij is vermoedelijk tussen de 14e en de 18e eeuw  
gegraven en nooit geheel natuurlijk geweest. De naam ‘leij’ 
betekent ‘geleiden’ en duidt daarmee op die invloed van de 
mens op deze waterloop.
Voordat het Drongelens Kanaal in 1911 werd aangelegd 
stroomde de Zandleij via de Nieuwe Bossche Sloot 
rechtstreeks naar de Maas. 

Tussen 1919 en 1929 is ten noorden van Tilburg een 
complex van vloeivelden aangelegd dat diende om het 
afvalwater van de stad Tilburg en zijn textielindustrie te 

zuiveren en af te voeren. Tegenwoordig bevindt zich daar 
een rioolwaterzuivering die de grootste hoeveelheid water 
levert aan deze loop. Rond 1960 waren er problemen met de 
afvoercapaciteit van de Zandleij en is er om het natuurgebied 
De Brand heen een nieuwe loop met een groter profiel 
gegraven: de Zandkantse Leij. De vele poelen maken De 
Brand tot het rijkste amfibieëngebied van Brabant. De Brand 
is in beheer bij Brabants Landschap.

Ruim vijf kilometer nieuwe natuur
Waterschap De Dommel legt over een lengte van 5 km een 
ecologische verbinding aan langs de Zandleij. In een aantal 
deeltrajecten wordt het plan uitgevoerd. Deze verbinding zal 
de natuurgebieden De Brand, Het Brokkenbroek en Het 
Helvoirts Broek met elkaar verbinden. 
In 1995 is al een eerste deeltraject (De Brand-Runsvoort) 
uitgevoerd. 
In 2009 is een traject van circa 250 meter gerealiseerd in 
Cromvoirt. In 2010 is er nog eens 750 meter natuurstrook 
langs de Zandleij bij Cromvoirt bijgekomen. Tussen de 
Distelberg en Cromvoirt is de Zandleij opnieuw ingericht 
om een beter leefgebied te vormen voor vlinders en 
amfibieën. De Zandleij is gedeeltelijk verlegd naar het 
westen, 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. Door een brede strook langs 
het water in te richten voor natuur, kunnen dieren zich 
gemakkelijker verplaatsen. Ze krijgen zo een groter 
leefgebied. Door de oevers gevarieerder in te richten 
ontstaat een meer gevarieerde plantengroei. 
Momenteel is bijna de helft van het 
totaalplan gerealiseerd. 

Digitale voorinschrijving 
mogelijk bij Leyetocht 

pijlen weer in de juiste volgorden hangen voor de fietsers.
Verzamelen voor de Leye- motortoertocht is vanaf 15.00 uur. De 
motoren stellen zich op in de Kloosterstraat  volgens de bekende 
Le- Mans- start van vervlogen tijden. Het is als het ware een 
grote showroom van motoren, je hebt ruim de tijd  om de 
motoren te bewonderen foto’s  te maken en uiteraard wat te 
drinken op het terras. Vertrek van de motortoertocht  is als de 
kerktoren 16.00 uur slaat. In een motorrijders konvooi vertrekken 
dan de motoren. 
 

Inmiddels is het een traditie geworden om een ereronde door 
Helvoirt te rijden alvorens de echte toerrit begint.  Vele 
toeschouwers komen hier op af om de blinkende motoren te zien 
langs komen en deze uit te zwaaien voor de tocht van 100km. 
Onderweg is een tussen stop gepland om even de benen te 
strekken. Er is hier de mogelijkheid om koffie en of wat fris te 
drinken. Om daarna de route  weer richting  Helvoirt te 
vervolgen waar de motoren rond 19.00 uur worden terug 
verwacht op het Leyetocht terras bij Gastenbosch.
De deelname is gratis en aanmelden is niet noodzakelijk maar 
wel handig voor de organisatie.               
Informatie over de Leye-motortoertocht  bij Martin de Jong 
telefoon: 06-55374226.

Tijdverlies is hersenverlies 
Per jaar worden 41.000 personen voor het eerst getroffen 
door 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 de 
persoon zo snel mogelijk geholpen wordt. Een beroerte kan men 
snel herkennen en belangrijk is te weten direct 112 te bellen. De 
Nederlandse Hartstichting heeft kaartjes met heel duidelijke 
herkenningstekens welke in de portemonnee passen. Die zijn 
voorhanden bij de voorlichtingsplaats van 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 Hartstich-
ting.

Jubileum
De Leyestroomroute, een permanente fietsroute over 25, 30, 
50 km, bestaat in 2012 welgeteld 10 jaar. Het is een jubileum 
dat de Leyetocht gepast gaat vieren. De Loonse en Drunense 
Duinen en de Kampina zijn de trekpleisters. Routekaarten 
zijn te koop bij de finishlijn.  

Motorfietsen zijn op zaterdagmiddag een trekpleister bij de Leyetocht 

Het graven van de Zandleij
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De 34ste Leyetocht op zondag 21 augustus 2011“Heb al veel goede dingen gehoord over deze tocht”
Startplaatsen   Locatie    Afstanden  Tijden

Helvoirt  Ontmoetingscentrum Gastenbosch    25-39 km    8.30-13.00 uur
(5268 CA)  Kastanjelaan  17  (0411) 64 17 41 50 km    8.30-12.00 uur
       75 km   8.30-11.00 uur
       100-150 km    7.30-09.00 uur
 
Haaren      Kiosk (Gemeentehuis)  25-39 km    8.30-13.00 uur
  Mgr. Bekkersplein       50 km   8.30-12.00 uur
  Geen telefoon   75 km     8.30-11.00 uur

Esch  Pannenkoekenhuis Het Betoverde Bos 25-39 km    8.30-13.00 uur
  Haarenseweg 4   5296 KB Esch  50 km   8.30-12.00 uur
 (0411 60 13 95)   75 km     8.30-11.00 uur

Udenhout    Café de Schol       25-39 km    8.30-13.00 uur
  Stationsweg 13  (013) 511 18 85  50 km   8.30-12.00 uur
       75 km     8.30-11.00 uur

Tilburg   Café Peerke Donders   25-39 km    8.30-13.00 uur
(5011 XG)  P. Dondersstraat 14 (013-4551315)

Eindhoven  Café De Mispelhoef     75 km     8.30-11.00 uur
(5651 BG)  Oirschotsedijk 9 (040-262 41 28)  100 - 150 km  7.30-09.00 uur

speurtocht voor de kinderen. Hoeveel melk geeft een koe. 
Hoeveel drinkt een koe. De kinderen kunnen ter plekke het 
antwoord zoeken. Prachtige actie om de jeugd actief iets te 
leren.” 
Gelezen op de site bekend onder de naam Mountainbike.nl aan 
de vooravond van de vorig jaar gehouden ATB Leyetocht: 
“Was echt een serieus goede organisatie, startpodium met 
speaker, 2 verzorgingsposten. Ook leuke toevoegingen als een 
waterbak en een puinheuvel bij een bedrijf. Ook de route was 
zeer mooi in elkaar gezet gezien de omgeving en de 

mogelijkheden in dat gebied.”
Het tweede  bericht op Mountainbike.nl:  “Ik zal er dit jaar 
voor het eerst bij zijn. Ben benieuwd naar de tocht. Lees veel 
goede berichten erover, dus mag hem dan niet laten schieten.
Ik ben er zeker bij.” Een  derde  reactie op dezelfde website: 
“Heb al veel goede dingen gehoord over deze tocht. 
De wegversie is ook al jaren een topper. Ga vanuit Veghel voor 
de 50 km en heb er heel veel zin in.!! “

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); of  Wim Glas (0411- 64 19 13); 
of Toine Verbeek (0411 - 62 4514).
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.

Gastenbosch aan de Kastanjelaan in Helvoirt is 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. Dit jaar is er een start- 
en finishpunt in Tilburg voor de 25 en 
39 km. In Eindhoven is een start- en 
finishpunt voor de 75-100 en 150 km. 
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 21 augustus. De 
voordeelbon geldt niet op zaterdag 20 augustus bij de ATB 
Leyetocht.   Een voordeeladvertentie in de tweede week van 

augustus in het Brabants Dagblad bevat 
een voordeelbon die men volledig moet 
invullen.  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:  
Martin Stone, de presentator die in 2007 
en 2008 ook de Leyetocht heeft 
gepresenteerd is er dit jaar ook weer bij. 
Naast het interviewen en uitreiken van 

de Helvoirtse Leyers, aan deelnemers van de Leyetocht, geeft 
hij diverse live optredens bij Gastenbosch. Hij zingt dan uit 
een ruim cover repertoire van popsongs of mooie ballades . 
Een van de  hoogtepunten uit de lange carrière van de 
rasartiest in 2010 lag bij X-Factor bij de laatste 30 van 16000 
deelnemers. Meer informatie op:  www.martinstone.nl

25
39
50
75
100
150

Het plaatsen van een bankje in Helvoirt kostte zweetdruppels maar is een van die goede dingen van de Leyetocht. 
Fietsliefhebbers, passanten en fans van de Leyetocht maken er dankbaar gebruik van. De gemeente Haaren zorgde voor de verharding. Hulde voor de actie. 

Als dertig plusser is de Leyetocht een gerespecteerd 
fietsevenement met een grote verscheidenheid aan 
deelnemers. Ouderen, jongeren, vijftig plussers en 
gezinnen die er een dagje uit van maken. Rondom dit 
fietsfeest gebeuren allerlei soms opvallende zaken. Die 
zaken zijn leuk om de deelnemer en het publiek er 
deelgenoot van te maken. Het zijn de zweetdruppels die 
binnen druppelen op de organisatietafel of te lezen zijn op 
internet. Een paar staan hieronder bijeen.  Initiatieven 
kostten vaak zweetdruppels.

Bij het secretariaat rolt begin juli van het vorig jaar een brief in 
de bus met een kort bericht en verrassing. De brief:” Helaas 
kan ik de Leyetocht niet meefietsen. Ik ga dan met vakantie. Ik 
vind dat jammer maar wel een kleine bijdrage voor de tocht. “ 
In de enveloppe een briefje van vijf euro. Het briefje is van de 
briefschrijfster, een vriendelijke mevrouw uit Den Bosch. 
Een reactie van een moeder na afloop van de fietstocht:” De 
open dag bij de boer van de ZLTO was heel interessant.  Een 

Martin Stone voorkant cd hoes.

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

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

sportiefgenieten



Molenstraat 5   Boxtel • telefoon  (0411) 67 68 47 • www.jackleijten.nl

kinderfietsen • recreatieve fietsen • race- en ATB-fietsen • stadsfietsen • fietsaccessoires

Door de bomen...
het bos

Gezellig samen de paden op en de lanen in. Met een fiets waar  
je relaxed op zit, zodat je moeiteloos een lange fietstocht 
kan maken. Jack Leijten biedt de beste recreatieve fietsen 
met goede service.

2

www.sierbestratingscentrum.nl
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    Dealer.      

Verkoop van: 

Computers, Notebook 

Software, Randapparatuur 

Reparaties en Her-installaties 

GD-PC  

Computer  

Service 

Open:  Ma.  13.00 - 19.00 uur  

Di. t/m Vr.  10.00 – 19.00 uur 

Zaterdag. 14.00 – 16.30 uur 

Burg. van de  Hurkstraat  10 

5268 BK  HELVOIRT 

Telefoon: 0411 64 54 43 



Zondag 21 augustus 2011

Zaterdag 20 augustus 2011

Zondag 21 augustus 2011

Zaterdag 20 augustus 2011

Al 34 jaar een begrip in Brabant!Al 34 jaar een begrip in Brabant!
Magazine Leyetocht 2011  Oplage: 16.000 stuks, Huis aan huis in: Helvoirt, Haaren, Esch,Udenhout, Biezenmortel, Cromvoirt.

Vrije toertocht

ATB-tocht

Vrije toertocht

ATB-tocht

Het spectaculairste klimbos van Nederland. Met wel een hoogte van 17 meter.

Duinoord opent eind Juli een  
Een spannende activiteit hoog in de bomen. Durf jij het aan ? 

Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief op www.duinoord.nl en
ontvang als eerste bericht over de exacte openingsdag van het klimbos.

Kijk voor meer informatie op onze site:  www.duinoord.nl 


