
We hebben de tekening van de thermometerbrug bedrag. Zoals reeds eerder gezegd, daar is al geld
wat duidelijker gemaakt. Nu zijn er 75 steentjes van uitgegeven aan flyers, notariskosten, printen, 
zichtbaar. Elk steentje staat voor € 1.000. het bord bij de brug, de website, Burendag 2021,  
We staan nu dus op € 24.000 als binnengehaald de tweede druk flyers, Burendag 2022 etc.

Uw donaties zijn nog steeds We zijn een Culturele ANBI en daar-
van harte welkom. door dus nog meer fiscaal aftrekbaar.

Ga naar onze site www.warnersbrug.nl of Sinds september 2021
doneer op NL09 INGB 0008 7230 68. Vermeld zijn wij een Culturele ANBI.
s.v.p. uw adres                             zodat wij u ANBI staat voor Algemeen Nut
een leuk                                          bedankje      Beogende Instelling. Omdat
kunnen sturen.      de Belastingdienst ons dat predicaat heeft toegekend,

     is het geven met een donatie aan onze stichting nu nog 
     aantrekkelijker als fiscale aftrekpost. Zie onze website.

Na Burendag moeten we een extra steentje bij gaan zetten.
Burendag op 24 september was een geslaagd evenement. Bij de onthulling van de maquette 
waren veel lokale politici aanwezig en de bad-eendjesrace bracht veel volk op de been. 
Als klap op de vuurpijl zong een groot Randwijck koor het Warnersbrug lied.
De informele contacten met de gemeenteraadsleden hebben vanzelfsprekend nog geen 
concrete toezeggingen opgeleverd. De sfeer is nog steeds positief,maar er moet nog veel 
geld verzameld worden.
Wij als stichting hebben besloten om een streefbedrag te gaan hanteren van € 75.000. 
We hebben al € 24.000 bij elkaar gehaald aan cash geld en toezeggingen. Maar er zijn ook 
uitgaven geweest. We moeten dus een "extra steentje bij gaan zetten". Dat gaan we doen door 
(erfgoed) fondsen te benaderen en we zullen onze culturele Anbi status meer uit gaan buiten. 
Dat levert onze stichting meer toezeggingen en onze donateurs veel fiscaal voordeel op. 
We gaan ons richten op het werven van toezeggingen van donateurs die ons beloven 
geld te zullen doneren indien de brug daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.

Met vriendelijke groet,
Dolf van den Bos
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Dat was de reactie van iedereen die tijdens hebben. Door dit model zijn alle details heel goed
Burendag de onthulling bijwoonde. Wethouder zichtbaar van het oorspronkelijke ontwerp van
Raat onthulde dit model op 1 procent schaal Philip Anne Warners. U kunt hier een fotoalbum
van het formaat dat de brug in werkelijkheid zal bekijken met beelden van de maquette. U kunt de

echte maquette ook bekijken in Villa Randwijck.
Op de foto van Dave Schram staan v.l.n.r. : Dolf
van den Bos, Victor Frequin (VVD gemeenteraadslid),
Philip Warners (de kleinzoon van de architect van
de brug) en wethouder Herbert Raat.
De kosten van de maquette zijn gesponsord door het

Er was veel voorbereiding voor nodig voordat de
race-eendjes te water konden worden gelaten.
Om 13.30 uur gingen dan eindelijk de 214, door 
sympatisanten gesponsorde badeendjes, van start.
Ze moesten eerst onder de brug doorzwemmen.
Yuri Colman en Wim Born hadden het deelnemers-
veld goed onder controle, maar het geduld van de
vele toeschouwers op de kant, werd wel flink 
op de proef gesteld. Daarom werd de finish verlegd
naar de uitgang van de duiker, waar wedstrijdleider
Wim Born nauwkeurig een analoge fotofinish
liet plaatsvinden. Dat is goed te zien op onder-
staande foto van Frans Sitsen.
de derde prijs won in de fotowedstrijd.

Op de foto hiernaast staan links op de kade in lichte
kleding, de latere eerste prijswinnaars lachend toe te
kijken, alsof ze al weten dat ze gaan winnen met het
paarse eendje met 
nummer 048.
      Zie verder op
      bladzijde 5.

"Wat een prachtige maquette!"

De bad-eendjes maakten het spannend.
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https://myalbum.com/album/qrr9FB79DFiF


Een groot hulpmiddel waren de twee leuke bootjes
van stichting Uiterton die gebruikt konden worden om het

parcours uit te zetten. Henk Morel van die stichting, had
de bootjes de avond voor Burendag al klaar gelegd.

De bad-eendjesrace trok veel bekijks.
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Amstelveenweb besteedde uitgebreid aandacht aan de onthulling van de maquette.

Over aandacht niets te klagen…
RTV Amstelveen maakte een mooi item dat u kunt bekijken door op hun logo te klikken.

En zes meter bank om op proef te zitten, dat bevalt best.
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https://www.warnersbrug.nl/PDF's/Burendag%202022/2022-09-25%20Amstelveenweb%20-%20Presentatie%20Maquette%20Warnersbrug.pdf
https://rtva.nl/2022/09/brug-e309-heet-nu-eindelijk-warnersbrug/


De nummer 1 in de Duckrace was de Amstelveense Glashandel Born (foto rechtsboven) met paars 
badeendje nummer 048.

Nummer 2 was oranje eendje nummer 148 gesponsord door Mark Wilmink uit Oosterbeek.
Nummer 3 was het blauwe badeendje 180 gesponsord door K-Dekker Bouw & Infra uit Warmenhuizen.

Kinderen konden eendje vissen in een pierenbadje.

De drie prijswinnaars van bad-eendjesrace.
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De eerste prijs is voor 
Dave Schram voor zijn

uitgebreide foto- en 
video rapportage van

Burendag. Zelfs RTVA
maakte gebruik van
zijn beeldmateriaal.

Op de foto staat links
van Dave, Philip Warners,

kleinzoon van architect 
van de Warnersbrug, 

Philip Anne Warners en 
tevens bestuurslid van 

de Stichting Warnersbrug.

2e prijs voor José Toth 
voor haar complete 
rapportage op
Amstelveenweb.

3e prijs voor Frans Sitsen
voor bovenstaande fotofinish.

De prijswinnaars van de fotowedstrijd.
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Een gelegenheidskoor, samengesteld uit leden
van het Onbegrensd Theater van Villa Randwijck
en het kerkkoor van de Sint Augustinuskerk, 
zong, gedirigeerd door Ciska van ter Mey, het 
speciaal voor de Warnersbrug gecomponeerde 
lied "De Brug" op de wijs van het welbekende 
lied "Het Dorp" van Wim Sonneveld.
U kunt hier twee video-opnames bekijken.

Het Randwijck koor zong prachtig 'De Brug".
De Brug 

op de wijs van Het Dorp
van Wim Sonneveld

Thuis heb ik nog een ansichtkaart,
de Warnersbrug in oude staat.
Twee bankjes zaten aan de muur.
Geen auto's, mensen op een fiets.
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets.
Maar mijn gevoelens zijn heel puur

De brug, Michiel de Ruyterschool.
Het speelplein was gezellig vol.
de kindren gingen er vaak spelen.
De Dood, zijn winkel op de hoek.
Daar kocht je zoethout of een koek.
Ja, ja dat weten nog zovelen.

En op de Warnersbrug in Randwijck
komen straks de bankjes weer te staan
dan kunnen wij daar weer fijn zitten
en zo de tijd voorbij zien gaan.

Ons Randwijck was al prachtig toen
bijzondre huizen tussen 't groen
Over de ringsloot liep een brug
Maar met de tijd bleek die te smal
Dat is nu niet meer het geval.
Want de oude Warnersbrug komt terug
Kijk dan, het is een parel van de wijk
het straatbeeld wordt dan ook weer rijk
en kindren kunnen veilig fietsen.
Je haalt een koffie op de hoek,
je leest je favoriete boek,
je mag er ook fijn zitten nietsen.

En op de Warnersbrug in Randwijck
komen straks de bankjes weer te staan.
Het wordt een pleisterplaats voor ieder
en dat zal nooit voorbij meer gaan.

En op de Warnersbrug in Randwijck
komen straks de bankjes weer te staan
en ieder kind weet dan niet beter
dan dat het steeds zo is gegaan.

En op de Warnersbrug in Randwijck
komen straks de bankjes weer te staan
en ieder kind weet dan niet beter
dan dat het steeds zo is gegaan.

Originele tekst: "La Montagne" van Jean Ferrat.7
WWW.WARNERSBRUG.NL

Locatieadres: t.o. Villa Randwijck, Catharina van Clevepark 10, 1181 AT Amstelveen
Secretariaat Stichting Warnersbrug: p/a Dolf van den Bos, Catharina van Renneslaan 25, 1187 HA Amstelveen.

Telefoon 0612 139 394  Mail: stichting@warnersbrug.nl   KvK-nummer 76133192 - Bank NL09INGB0008723068

https://myalbum.com/album/HqFMSYUyyoe8



