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Plantagerit 2013 

 

Al voor het 10e jaar organiseerde de familie 

Aalbregtse, onder de vlag van de OTMV, een toertocht 

beter bekent als “De Plantagerit “. 

Vader Henk en de zonen Martijn en Carlo zijn geen 

onbekende in het oldtimer wereldje. Op veel 

evenementen zijn ze aanwezig en ze weten ook wat 

organiseren is. 

Dit jaar zijn er een paar nieuwe elementen 

toegevoegd aan deze mooie dag. Om deelnemers die 

verder weg wonen in de gelegenheid te stellen om 

ook mee te rijden was een minicamping ingericht, 

heel minimaal, dus echt kamperen en op 

zaterdagavond een Amerikaanse BBQ. De 

overnachters hadden allemaal wat meegebracht en 

het eten smaakte iedereen goed. 

 
Trekkers van deelnemers voor het vertrek. 

Onder een stralende zon gingen ruim 60 trekkers 

tegen elf uur op weg en via mooie polderwegen ging 

de sliert met trekkers via Kruisland, Oud Gastel, 

Stampersgat naar Heiningen. 

Het tweede element was het bezoek aan een 

Boerderij museum van Toon Reijnders in Heiningen. 

Toon, al jaren OTMV lid, heeft door de jaren heen een 

mooie verzameling met voorwerpen, machines en 

werktuigen bij elkaar gebracht. Zoveel zelfs dat in de 

schuren achter zijn woonhuis een boerderij museum 

is ingericht. Jaarlijks zet Toon zijn deuren in 

september open voor het publiek maar dit jaar een 

extra openmiddag voor de deelnemers aan de 

Plantagerit. 

 

Op het erf was onvoldoende ruimte voor alle trekkers dus parkeren 

in het spuitspoor. 

Geweldig wat je allemaal bij Toon kunt vinden, van 

pijpenkoppen tot schaatsen van een maquette tot 

ingerichte toonkamer. 

 

Het verzamelen is voor Toon meer dan een hobby en 

als er vragen worden gesteld dan begint hij honderd 

uit te vertellen over de geschiedenis van de 

voorwerpen, hoe ze gebruikt zijn en hoe de 

voorwerpen in de verzameling van Toon terecht zijn 

gekomen. 
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Trekkers, brommers, werktuigen je kunt het allemaal vinden. 

Plaatsgebrek lost Toon ook eenvoudig op. Wat eens 

de hooizolder boven de stieren stal was staat nu vol 

met werktuigen en trekkers die ooit nog eens aan de 

beurt komen om in oude glorie hersteld te worden. 

De verzameling geeft een mooi beeld van onze 

geschiedenis en hoe wij vanuit eenvoudige 

handwerktuigen in ruim 100 jaar gekomen zijn tot 

machines die zelf hun weg op het land vinden. 

 

Ook de geschiedenis van de schaats is mooi in beeld 

gebracht. 

Toon is nog lang niet klaar met verzamelen dus als je 

wat hebt bel hem gerust op en natuurlijk kun je ook 

naar de opendagen gaan of met een groep het 

Boerderij museum bezoeken. 

De deelnemers aan de Plantagerit genoten met volle 

teugen van de lunch in een mooie ambiance. 

Het trekker geluid op de polderdijken bracht ook de 

regionale krant naar Heiningen en van deze dag is een 

mooi artikel in BN de Stem verschenen. Prima 

promotie van onze activiteiten en natuurlijk een pluim 

op de hoed van Toon zodat hij vooral doorgaat met 

het conserveren van alle voorwerpen. 

 

Trekkers wachten op het vervolg van de toertocht. 

Na het bezichtigen van de verzameling zijn de 

deelnemers weer de dijk opgereden en via Fijnaart, 

Standaardbuiten, Oudenbosch en Roosendaal zijn we 

terug gereden naar Wouw. 

De Plantagerit wordt altijd begeleid door Jos de Groot, 

hij is met zijn quad de verkeersregelaar die als een 

ware herder de schapen bij elkaar weet te houden. 

Geen eenvoudige opgave en bij het drankje na de 

tocht werd Jos terecht in het zonnetje gezet. 

 

Fam. Aalbregtse en OTMV afd. Noord Brabant kunnen 

terugkijken op een geslaagd evenement en de 

deelnemers kijken nu al uit naar de verassing die we 

in 2014 mogen beleven bij de volgende Plantagerit. 

 

Kees Roovers 


