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Voorwoord 
 

Beste Boeren, Burgers en Buitenlui van Bennekom, 

 

Voor u ligt de eerste Vlegelkrant. Waarom nu deze krant? Heel Bennekom, Nederland en de rest van de wereld 

is nog steeds in de greep van corona, en ook dat heeft nog steeds zijn effect op de Vlegeldag. Vorig jaar, in 

2020, ging deze in zijn geheel niet door. Dit jaar proberen we er toch een klein beetje vorm aan te geven. 

Onder het motto “Vlegeldag komt bij u thuis, dit jaar!” hebben we een aantal onderdelen door kunnen laten 

gaan. Het was duidelijk – zeker met de laatste richtlijn van niet meer dan 750 mensen bij elkaar, en ééndaagse 

evenementen verboden – dat we nog steeds niets in het dorp konden organiseren. Dus geen braderie, geen 

muziek, geen Oude Ambachten. En ook, helaas, geen kindervlooienmarkt. Aan het laatste hebben we toch wel 

gedacht om dat verspreid in het dorp te doen, maar ook dan nog steeds het risico dat er groepsvorming 

ontstaat. Dus toch maar niet. 

Wat blijft er dan over? De trekkeroptocht, want die houdt afstand, en komt daadwerkelijk naar u toe dit jaar. 

Deze optocht met de aloude oude tractoren wordt dit jaar verrijkt met Oude Ambachten op een kar achter de 

trekker, met de Dorschkast die mee rijdt, met Trapakkers, met een delegatie van 75-jaar Oud-Bennekom, met 

Vlegelhangers, en natuurlijk met onze welbekende OBK, hun eerste buitenoptreden dit jaar. De optocht zal de 

een groot deel van de dag duren, ’s morgens in het oostelijk gebied van Bennekom, ’s middags in het westelijk. 

Zie elders in deze Vlegelkrant. Kom kijken, geniet ervan, maar hou de coronaregels in acht. 

En natuurlijk deze Vlegelkrant, want we wilden u toch 

wat meer Vlegeldag geven. Een krant met interviews, 

leuke verhalen, een kinderpuzzel en -kleurplaat met 

mooie prijzen, recept van de befaamde Foeksandijvie. En 

niet te vergeten de donateursbrief, kunt u nog eens aan 

zo’n mooie Vlegeldagvlag komen. 

Geniet van deze krant, en niet vergeten, kleur heel 

Bennekom geel met de Vlegeldagvlag, die mag nu al 

wapperen. Veel leesplezier! 

 

Peter Wijngaard 

Voorzitter Stichting Vlegeldag Bennekom 

  



Optocht Vlegeldag 2021 
 

  



Vlegeldag komt bij u thuis 
Dit jaar kunnen we geen uitgebreide Vlegeldag vieren, maar er is wel een extra 

lange optocht. De route is als volgt: 

Start om 10.00 uur bij boerderij Hoekelum. Dan via Edeseweg, Freule van 

Wassenaerlaan, Barones van Lyndenlaan, Oost-Breukelderweg, Fred 

Bantinglaan, Vossenweg, Weerkruislaan, Heidelaan, Berkenlaan, Platanenweg, 

Korenlaan, Laarweg, Margrietlaan, Marijkelaan, Heerdlaan, Heelsumseweg, 

Alexanderweg, Bosweg, Callunalaan, Midden-Eng, Bovenweg, Kierkamperweg, 

Langhoven, Kortehoven, Schuurhoven, Breehoven, Wildekamp, Groenestraat, 

Kierkamperweg, Achterstraat, Jonker Sloetlaan, Grietjeshof, Van 

Wijnbergenstraat, Van Broeckhysenstraat, Hof van Sint Pieter, 

Commandeursweg, Gasthuisbouwing, Van Hoffenlaan, Halderweg, Ereprijs, 

Madeliefje, Bereklauw, Molenstraat, Van Balverenweg, Bovenbuurtweg, West 

Breukelderweg, Emmenhoeve, Hazenhoeve, West Breukelderweg, Edeseweg en 

eindpunt Boerderij Hoekelum. 

 

Coronarichtlijnen 
Stichting Vlegeldag Bennekom houdt zich aan de Corona maatregelen van de 

rijksoverheid en doet een dingend beroep aan u om u aan deze regels te 

houden: 

• Was vaak en goed uw handen; 

• Hoest in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes; 

• Bewaar afstand tijdens het langsrijden van de trekkeroptocht, zowel 

ten opzichte van de optocht zelf, de tractoren, als de mensen om u 

heen. Houdt u zich aan de 1,5 meter afstandsregel; 

• Als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, draag dan mondkapjes; 

• Bent u verkouden, heeft u koorts, keelpijn of andere corona- 

gerelateerde ziektesymptomen: blijf thuis en kom niet naar de optocht 

kijken. 

Stichting Vlegeldag gaat er vanuit dat wij als Bennekommers ons aan deze 

coronaregels houden. Indien de regels niet opgevolgd worden kan de optocht 

direct en zonder waarschuwing beëindigd worden. Alle deelnemers en  

medewerkers van stichting Vlegeldag hebben voor de start van de optocht een  

coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Deze mensen mogen hierom de 1,5  

meter richtlijn loslaten. 

  



 

  

2018 



 

  

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Product van de 

70-er jaren 

 

Als je maar draagvlak hebt! 

 

 
Het is historische grond. In de 70-er jaren van de 

vorige eeuw grond van de Kaasboerderij van Gert en 

Gerda van de Kamp. Het was in de nadagen van de 

roerige 60-er jaren; de tijd van Provo, Nieuw Links en 

andere protestbewegingen begon voorbij te gaan en 

zoetjesaan kwamen er vernieuwingen. Jongeren 

verenigden zich, wilden wat en lieten zien dat ze ’t zelf 

wel konden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Wim Jacobs, op het erf van Boerderij Hoekelum, daar waar de 

trekkeroptocht tijdens de Vlegeldag start en eindpunt heeft.  



In Ede zat, een beetje verstopt in een sousterrein onder een flat, de Edese Jeugdraad, een bescheiden 

organisatie waarin ook jongeren uit Bennekom en Lunteren zaten, die initiatieven van jongeren 

ondersteunden, al was het maar via het verzorgen van stencilwerk. Voor de jongeren onder ons: stencilen is 

een vorm van ‘drukwerk’, zeg maar kopiëren. Stencilen verhoudt zich tot kopiëren, als de wandtelefoon met 

draaischijf van je grootouders tot jouw mobieltje. Die tijd dus. Jongeren zetten hun eigen organisaties op, 

daarbij vaak geruggensteund door onder meer kerken. In Bennekom was dat de jeugdclub De Zaaier. Die groep 

jongeren was later deels betrokken bij het oprichten van het Dorpshuis. Met jeugdsoos. Mooie tijd. Totdat de 

professionals kwamen. Zo gaat dat. Uiteindelijk wordt de macht teruggepakt. 

 

Jongeren worden ouder 

Tja, als jongeren eenmaal gaan werken, dan worden het brave burgers maar hun idealen verdwijnen niet. Ze 

hebben allemaal maatschappelijke functies gekregen, kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Wim Jacobs, 

later directeur van de VVV, was zo’n type. In die tijd wilde Bennekom betrokken zijn in die oeroude Edese 

Heideweek. De Bennekomse Middenstand, onder leiding van Schoenenhandelaar Piet van Wonderen, was daar 

ook zeer voorstander van. Hoe krijg je volk in het dorp? Laten we maar een braderie doen. Piet en Wim gingen 

aan de slag. Wat is nou typisch Bennekoms eind augustus? Dat moet toch iets met landbouw en oogsten zijn. 

Zo werd er tijdens die eerste braderie al gedorst. De beide heren (inmiddels heren!) waren van mening dat zo’n 

activiteit breed draagvlak moest hebben en betrokken er zoveel mogelijk plaatselijke organisaties bij, waarvan 

vertegenwoordigers in het bestuur zouden moeten zitten. Dat was het begin van de Stichting Evenementen 

Bennekom. Er moest nog een echte Bennekomse naam voor bedacht worden. Na ontdekking van het 

vlegelhangen ontstond de naam Vlegeldag. De Stichting Vlegeldag was geboren! 

 

Zo langzamerhand… 

Als een organisatie eenmaal staat, dan verwacht het publiek ook steeds weer wat nieuws, veronderstellen 

organisatoren. De Stichting Vlegeldag had ook dat idee en maakte het pakket aan activiteiten steeds groter. 

Naast het klassieke dorsen, kwam een hele reeks van oude ambachten. Naast de braderie kwam de 

kindervlooienmarkt, aanvankelijk op dekentjes tussen de stands in, later op ‘eigen’ terrein. Naast de paarden 

kregen de trekkers een steeds grotere rol. En voor de jeugd moest er natuurlijk (steeds meer) muziek komen. 

Het podium voor het Vlegelhangen kreeg een steeds belangrijker rol. De Gouden Vlegel werd bedacht, voor 

Bennekommers die zich in het bijzonder ingespannen hadden voor de Vlegeldag. Zo langzamerhand ontstond 

de Vlegeldag, zoals we ons die nog herinneren van 2 jaar geleden. Broodnodige vernieuwing? Als we mensen 

vragen wat ze het leukst vinden van Vlegeldag, dan noemen ze veelal de oude vertrouwde activiteiten en het 

elkaar ontmoeten tijdens het op elkaar gepakt door de Dorpsstraat schuifelen… 

 

Wim Jacobs 

Hij is er van het begin af bij betrokken. Er zijn waarschijnlijk  

maar weinig mensen die zoveel mensen kennen  

als Wim Jacobs. En er zijn er zeker maar  

weinig die betrokken zijn geweest en  

nog betrokken zijn bij het ontstaan  

en functioneren van zoveel  

organisaties in de 70-er en 80-er  

jaren van de vorige eeuw. Ook hij  

heeft zijn Gouden Vlegel dik verdiend!   



 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouden Vlegels 1992 tot heden 
 

Ieder jaar wordt de 'Gouden Vlegel' uitgereikt aan een man of vrouw die een belangrijke, meer dan gewone 

bijdrage levert of heeft geleverd aan Vlegeldag Bennekom, het in stand houden, bewaren en uitdragen van 

oude (Bennekomse) gebruiken en/of de Bennekomse samenleving in het algemeen. 

 

2019  Anja Rozeboom 

2018  Piet van den Hurk 

2017  Frits Verhoeff 

2016   Gerard van Amerongen 

2015   Gert Ansink 

2014   Piet de Visser (†) 

2013   Erik Mekking 

2012   Jaap Veldhuizen 

2011   Suzan de Vries 

2010   Cobie Constant 

2009   Pieter Spithoff 

2008   Gert Jan Koster 

2007   Berry Jakobsen 

2006   Diederick van de Kamp 

2005   Jan van de Kamp 

2004   Berto van den Born 

2003   Jeroen Boorsma 

2002   Roel Siebinga (†) 

2001   Kees Melis 

2000   Jan Haalboom 

1999   Hanske Gijsbertsen 

1998   Paul Constant 

1997   Henk Mekking 

1996   Dick Lieftinck sr. 

1995   Jan Beekhuizen (†) 

1994   Gert van de Kamp 

1993   Wim Jacobs 

1992   Piet van Wonderen (†) 
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DE ACHTERKANT  

VAN DE VLEGELDAG 
 

Hij gaat bijna op vakantie. Maar voor Vlegeldag maakt hij graag een uurtje vrij. Ach, het bedrijf draait toch 

wel door zonder Diederick. Het bewijs is net geleverd. Hij komt binnen en vraagt “Wil je wat drinken?” Met 

mijn pen wijs ik naar het glas thee dat naast mijn notitieboekje staat. Hij is tevreden. Zo hoort het ook. Even 

later zit hij docerend voor me en zegt: “De Vlegeldag heeft 2 kanten, een voorkant en een achterkant. Begrijp 

je dat?” 

 

Terwijl ik ‘voorkant en achterkant’ in mijn notitieboekje schrijf, zeg ik: “Wij burgers, die, dicht op elkaar gepakt, 

van het Bart van Elstplantsoen naar het Van Slootenplein schuifelen, op zoek naar bekenden, zullen wel de 

voorkant zijn…” Hij lacht zoals hij bijna altijd lacht: “Precies! En de achterkant dat zijn die paar honderd mensen 

die ervoor zorgen dat alles goed verloopt.” 

 

Van vader op zoon 

Opvallend hoe in sommige geslachten de dingen overgaan van vader op zoon. Diederick vertelt dat Vlegeldag 

begon als een soort zomerbraderie, waarbij Piet van Wonderen – bekend schoenhandelaar in Bennekom – en 

Wim Jacobs – directeur van de VVV – nauw betrokken waren. Piet van Wonderen was een actieve 

middenstander, die ervan overtuigd was dat Bennekom Centrum activiteiten nodig had om klanten te trekken. 

Er moest eigenlijk altijd wat te doen zijn! En kijk, zijn zoon Rob van Wonderen is al jaren voorzitter van de 

Ondernemers Vereniging Bennekom, de OVB, met dezelfde doelstelling. Diederick zelf is er ook een voorbeeld 

van en sterker nog, zijn zoon Sven is ook betrokken bij de Vlegeldag! Zijn vader was van begin af aan mede-

organisator van de Vlegeldag en toen Diederick 16 was (“40 jaar geleden!” zegt hij even tussendoor…) mocht 

hij helpen het podium opbouwen. Al gauw daarna werd hij verantwoordelijk voor het Vlegelhangen en de 

presentatie daarvan.  Nu is hij algemeen bestuurslid en vice-voorzitter van de Stichting Vlegeldag. 

 

Professionele Vlegelhangers 

Vlegelhangen is geen typisch Bennekoms spelletje. Het komt vooral voor in het oosten van het land, waar nog 

oogstfeesten worden gehouden. De boerenfeesten werden dorpsfeesten en vlegelhangen werd een sport die 

zelfs eigen nationale kampioenschappen kende. Daaraan deed Bennekom natuurlijk mee met een door DOS 

getraind team. Reijer Achterstraat heeft nog steeds het nationaal record met 2 minuten en 32 seconden. Nee, 

het is niet de bodybuilder met zijn opgepompte spieren die de beste kans maakt om te winnen, nee dat is de 

boerenjongen die elke dag de koeien melkt, met de hand. Mechanisch melken daar word je niet sterk van, 

maar melken met de hand, dat brengt je getrainde handen en sterke armspieren!! 

 

Zijn achterkant 

Bij welk stuk achterkant van de Vlegeldag is Diederick nog meer 

betrokken? Bij het Vlegelhangen dus, maar hij is ook het langst 

zittende bestuurslid en voelt zich daar verantwoordelijk voor het  



bewaken van de geschiedenis van de Vlegeldag.  

Boerenzoon Diederick is al lang geen boer meer,  

maar een grote horeca-ondernemer met een  

locatie en een terrein en panden waar velen  

jaloers op zijn. Zijn terrein is geschikt om  

de trekkers op volgorde te zetten. Die  

gasten krijgen dan koffie of thee  

en krentenmik. Zijn bedrijf  

‘Boerderij Hoekelum’ zorgt ook  

voor de ongeveer 275 vrijwilligers  

en standhouders. Die krijgen een  

lunch en een warme maaltijd.  

Sommige standhouders komen  

elk jaar speciaal voor de andijvie- 

stamppot en de gehaktbal, wordt  

gezegd… Dat geldt wellicht ook  

voor de vrijwilligers die helpen bij  

de organisatie. “Moet je eens op- 

letten,” zegt Diederick, “hoeveel  

families daarbij betrokken zijn,  

ook vaders en zoons en wat een  

lol die met elkaar hebben. Jullie  

aan de voorkant hebben een hoop  

plezier die dag, maar wij aan de  

achterkant hebben ook een hoop lol!” 

 

 

 

Diederick van de Kamp, kijkt  

breed lachend uit naar wat  

er dit jaar qua Vlegeldag wél  

kan.  Hij heeft er zin in! 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

Grand Café Het Oude Postkantoor 

Dorpsstraat 2 

6721 JK Bennekom 

 



Kleurplaat 

 

  

 

Naam:     ……………………………………………… 

Leeftijd:     ……………………………………………… 

Telefoonnummer:    ……………………………………………… 

Meedoen aan de kleurwedstrijd? Stichting Vlegeldag organiseert een wedstrijd voor kinderen in twee leeftijdsklassen: 0-5 jaar en 5-12 jaar. Tekeningen 

kunnen tot en met 27 augustus ingeleverd worden bij de Kaasboerderij (Hoekelum). Om de winnaar terug te kunnen bellen hebben we een 

telefoonnummer van ouder of verzorger nodig. 



 

 

  



FOEKSANDIEVIE 

 
KOAK ’N BESTE PREUZE PIEPERS 

EN GIET DAN WAT MELK DER BIE. 

STAMP DIE PRUTTEL DAN MAR NEREG 

TOT ’N HASTEG TAOJE BRIE. 

 

SNIEJ ’N  FLINKE STRON ANDIEVIE 

NET ZO FIEN AS ’T FF KAN. 

FOEKS DIE DEUR DE BRIE MET SPEKVET. 

MAN, ’T WODT ZO LEKKER DAN! 

 

BIE DE FOEKSANDIEVIE AET IE OK 

DE KAONTJES VAN ’T SPEK EN 

KARNEMELKSAUS MET EEN LEUKSIEN 

MAAK DA’J OE DE MOND OFLEK. 

  

  



 

  



 

  



Optocht bingo 
 

Speel je ook mee met de optocht bingo? Ga op een rustige plek langs de route staan zodat je de optocht goed 

kan zien. Zie jij in de optocht een groene trekker rijden? Streep dat de groene trekker door op de Bingo kaart. 

Kun jij ze allemaal vinden? 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 



Vlegeldag woordzoeker 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor een speciale vlegeldagaanbieding  

op www.yosgym.nl 
 

http://www.yosgym.nl/


 

  

 

Graag nog een keer oude ambachten 
Dingen laten zien die ze niet kennen 

 

Heel veel organisaties zijn afhankelijk van vrijwilligers. Dat geldt in Bennekom voor bijvoorbeeld het Kinderdorp en 

de Zwerfafvalbrigades, om maar een paar uiteenlopende organisaties te noemen. Dat vrijwilligerswerk doe je voor 

een ander, maar je moet het zelf ook leuk vinden, anders hou je het niet lang vol. Voor de Vlegeldag is dat natuurlijk 

ook zo. Hoe houdt de Vlegeldag het leuk voor de vrijwilligers? In ons gesprek met drie Gouden Vlegeldragers, is 

driemaal de warme maaltijd voor de vrijwilligers genoemd! 

 

 

Foto: Hanske Gijsbertsen in de prachtige tuin achter haar woning 

 



 

  



De opmerking “Jij was er toch ook vanaf het begin bij?” was genoeg om Hanske Gijsbertsen aan het vertellen te 

krijgen over Vlegeldag: “Ja, toen aten we nog bij de Rabobank onder de luifel. Later werd dat het Kerkheem en 

nu is dat garage Van de Weerd.” Kennelijk is de voortreffelijke verzorging voor de Stichting Vlegeldag een 

uitstekend middel om de vrijwilligers aan zich te binden! Hanske vertelt dat zij graag oude dingen laat zien, die 

de kinderen van vandaag niet kennen. Vooral met kinderen kun je daar leuke gesprekken over hebben en het is 

fantastisch voor kinderen als ze het even zelf mogen doen. Zelf zat ze altijd te kantklossen en later kwam haar 

Henk erbij met zijn spinnenwiel. Dat brengt haar meteen op een fraaie anekdote. Een Duitse bezoeker deed 

eens beledigend schamper: “Een man die zit te spinnen?!” Henk reageerde bloedserieus: “Ik ben al behoorlijk 

geëmancipeerd. Ik mag afwassen, ik begin te koken, ik zet de vuilnisbak buiten en als ik goed mijn best blijf 

doen mag ik waarschijnlijk binnenkort ook stofzuigen.” De Duitser droop af.  

 

Van het één…. 

Hanske raakte steeds meer betrokken bij de Vlegeldag en zat ook een tijdje in het bestuur. Er werd steeds 

gezocht naar meer oude ambachten. Ze bezocht allerlei braderieën elders en als ze daar leuke mensen trof die 

met oude ambachten bezig waren, dan vroeg ze of die ook naar Bennekom wilden komen. Dat wilden ze 

meestal graag, zeker toen de Vlegeldag eenmaal een succes was met zo’n 30.000 bezoekers. Ze werd 

verantwoordelijk voor het inschakelen van alle oude ambachten. Ze bouwde een relatie op met die mensen, 

door ze ook ’s winters te bellen hoe het met ze ging en om alvast een beetje te peilen of ze volgend jaar weer 

wilden komen. In februari werden dan meestal de afspraken gemaakt en later werden ze definitief geboekt. 

Het wordt wel steeds moeilijker. Het zijn vaak al oudere mensen en het houdt een keer op. Voor haar zelf ook. 

Ze heeft aangegeven graag nog één keer alles te willen organiseren. Daarna moeten opvolgers het overnemen. 

Gelukkig heeft ze die gevonden. Frits Verhoeff en Wim Appelman worden de mannen van de oude ambachten.  

 

Vlegel 

Hanske is niet eens een geboren en getogen Bennekommer. Geboren in Drenthe en via Arnhem in Ede terecht 

gekomen met haar Henk. Vanuit Ede naar Bennekom in de Gasthuisbouwing. Nu wonen ze in een soort hofje. 

Een complex seniorenwoningen aan de Hof van Sint Pieter en de Van Broeckhuysenstraat staan met de 

achterkanten naar elkaar en omringen een fraaie binnentuin. “Maar ik ben wel een echt dorpsmens!”, zegt ze. 

Ze kan zo de tuin oversteken, de Hof van Sint Pieter uit en de Kerkstraat in en dan is ze al weer bij het Kijk & 

Luistermuseum waar ze zo lang de textielafdeling deed, de baaien rokken liet  

zien en de onderbroeken. O ja, die Gouden Vlegel die ze kreeg… dat was me  

wat! Ze liep in de Dorpsstraat en ze hoorde via de luidsprekers dat de Gouden  

Vlegel voor het eerst naar een vrouw zou gaan. Ze was er vast van overtuigd  

dat dat haar collega Gerda was, totdat ze naar voren werd geduwd naar  

het podium. Ze huilde van schrik. Op het podium stond Berto van de Born  

klaar om haar de Gouden Vlegel uit te reiken. “Wat doen we? Gaan we  

huilen of gaan we lachen?”, vroeg hij. Ze koos toch maar voor lachen.  

Het is nog altijd een vrolijk mens. 

  



 

  

  



Heeft u de Vlegeldagvlag al 
  

? 

Al honderden enthousiaste Bennekommers hangen de vlag uit! 



 

  

Winkelwagenmuntje Opvouwbaar boodschappentasje 

Vlegeldagvlag 

€ 1,50 € 2,50 

Bestellen kan op www.vlegeldag.nl 

of stuur een mail naar info@vlegeldag.nl 

€ 12,50 

http://www.vlegeldag.nl/
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Bennekom, augustus 2021 

 

Beste Bennekommers, 

 

Het zal toch niet zo zijn dat alle leuke Bennekomse activiteiten, die we kennen van voor de corona-jaren, straks 

zo lang uit het oog zijn geweest dat ze ook uit het hart zijn verdwenen… Integendeel, hopen we. Dat er met 

steeds meer heimwee over wordt gesproken: “Wat was dat toch leuk vroeger, Vlegeldag en zo. Wat missen we 

dat! Als het volgend jaar wel weer mag, dan moeten we er maar met ons allen flink de schouders onder 

zetten!” 

Met ons allen… dat betekent dan om te beginnen het bestuur samen met al die trouwe vrijwilligers en 

natuurlijk dat alles mede mogelijk gemaakt dankzij al die Bennekommers die elk jaar een bijdrage storten. 

Het bestuur wil graag doen wat er kan binnen de coronaregels. Grootschalige evenementen mogen niet en met 

zo’n 40.000 bezoekers in de Dorpsstraat is de Vlegeldag behoorlijk grootschalig. Mogen die 40.000 bezoekers 

niet naar de Dorpsstraat komen, de Vlegeldag kan wel met de trekkeroptocht bij heel veel Bennekommers 

thuiskomen. Dat gaan we dus doen! De trekkeroptocht wordt extra groot en maakt een extra ruime ronde door 

Bennekom. Blijf lekker thuis, maar ga wel gezellig even op de stoep staan om de optocht goed te kunnen zien. 

En wellicht om zo nu en dan te applaudisseren! 

Om dat te kunnen doen, moeten wij wel een beroep doen op u. Veel kosten zijn gewoon doorgegaan en 

sommige inkomsten, zoals van de streekmarkt, zijn weggebleven. De opbrengst van deze donateursbrief is 

steeds onze grootste inkomstenbron. Wij zijn trots op u en dankbaar. Dit jaar ook graag! 

Voor bijdragen vanaf 25 euro kunt u een gratis Vlegeldagvlag tegemoetzien. Even een e-mail sturen aan 

penningmeester@vlegeldag.nl met uw adresgegevens en de vlag wordt bij u bezorgd. De Vlegeldag is een 

culturele ANBI en daarom is uw gift voor 125% aftrekbaar van uw belasting. 

Uw bijdrage kunt u overmaken op onze rekening: IBAN NL09 RABO 0377 0161 95, ten name van Stichting 

Vlegeldag Bennekom. Graag vermelden: ‘Donatie 2021’. 

Wij wensen u een mooie zomer en wij hopen u op 25 augustus te zien, vanaf een trekker. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Wijngaard 

Voorzitter Stichting Vlegeldag Bennekom 
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