
Uw donaties zijn nog steeds De Rotary Amstelveen Amstel.
van harte welkom.

Ga naar onze site www.warnersbrug.nl of doneer
op NL09 INGB 0008 7230 68. Vermeld s.v.p.
uw adres zodat wij een bedankje kunnen sturen.
Subsidie van het Amstelveenfonds.

We ontvingen van het Amstelveenfonds een Alweer geruime tijd geleden (28 april) presen-
subsidie om een maquette van de Warnersbrug teerden wij het plan voor de Warnersbrug aan de 
te laten maken. We hadden al een driedimen- Rotary Amstelveen Amstel. Zij doneerden € 250 
sionale virtuele versie van de brug op onze voor ons project. Onze dank is groot.
website staan, maar nu kunt u de brug fysiek op We zijn een Culturele ANBI en daar-
schaal  bekijken. De maquette komt na de ont- door dus nog meer fiscaal aftrekbaar.
hulling tijdens Burendag (zaterdag 24 september Sinds september 2021
om  12.00 uur) in Villa Randwijck te staan. zijn wij een Culturele ANBI.

ANBI staat voor Algemeen Nut
Beogende Instelling. Omdat
de Belastingdienst ons dat predicaat heeft toegekend, is
     het geven met een donatie aan onze stichting nu nog 
     aantrekkelijker als fiscale aftrekpost. Meer daarover

www.amstelveenfonds.nl      leest u in het aparte document op onze website.

Kom naar Villa Randwijck op 31 augustus a.s.
Op 25 augustus a.s. hebben we een gesprek met de gemeente over de voortgang van ons 
brugproject. Over de uitkomst daarvan willen we u inlichten op 31 augustus om 20.15 uur in 
Villa Randwijck. Verder zullen we een overzicht geven van alle activiteiten die we hebben 
ontplooid sinds de oprichting van onze stichting in oktober 2019.
Op de volgende bladzijden krijgt u een inzicht van onze aanwezigheid op Burendag op zaterdag 
24 september a.s. We zijn dan vanzelfsprekend aanwezig op de brug. Om te beginnen wordt een 
maquette onthuld die we met subsidie van het Amstelveenfonds hebben kunnen laten maken.
Verder oganiseren we een bad-eendjesrace waarin u eendjes kunt sponsoren. Meer daarover 
vertellen we u op 31 augustus in Villa Randwijck en vanaf die dag op onze website.
Aan de kleintjes is ook gedacht, want die kunnen op de brug eendjes vissen. U kunt eveneens 
proefzitten op een bank met dezelfde lengte als de banken op de brug uiteindelijk zullen worden. 
Als laatste exposeren we grote kleurenfoto's van de brug zoals die vroeger was.

Met vriendelijke groet,
Dolf van den Bos

1



Kom proefzitten op een bank Bad-eendjesrace
van 6 meter breed. Om 13.30 uur start de bad-eendjesrace onder 

Aan de zuidkant van de brug zetten wij vier de brug door. U kunt voor € 5 euro een eendje
geschakelde banken neer. Zo krijgt u een sponsoren. Meer daarover kunt u horen op 

Vanaf 10.30 uur expositie. Eendje vissen voor de kleintjes goede indruk hoe bijzonder het gaat worden 31 augustus om 20.15 uur in Villa Randwijck
Aan de noordzijde van de brug tonen we een We hebben ook aan de jonge kinderen gedacht. om op één van de twee bankjes van de U kunt ook een e-mail sturen naar ons mail-
aantal ingekleurde oude foto's van onze brug. Die mogen met een schep-netje gratis eendjes definitieve brug plaats te nemen. U moet adres info@war nersbrug.nl . Wij sturen u dan 
Tevens tonen we een 1/1e fomaat  afdruk van vissen in een klein pierenbadje aan de zijkant alleen de muurtjes er nog bij denken. een betaalverzoek. Er zijn circa 110 eendjes
de oorspronkelijke blauwdruk uit 1926 van de van de brug. Het is altijd prijs. Iedere deelnemer beschikbaar voor de race, dus u moet er snel 
Warnersbrug . Als we de reconstructie nog op krijgt een leuke bij zijn, als u mee wit doen.
tijd realiseren, kunnen we dus in 2026 al haar eend-ballon.
honderd-jarig bestaan vieren.

We hopen natuurlijk op een zinderend spektakel
bij de eerste Warnerbrug Duckrace. We hebben
vijf kleuren eendjes: geel, oranje, groen, blauw 
en pink. U krijgt voor de race het rugnummer 
en de kleur van het door u gesponsorde eendje
van ons doorgegeven. Zo kunt u langs de kant
van de kade uw eendje(s) aanmoedigen.

De winnende eendjes.
De prijsuitreiking vindt rond 16.00 uur plaats op
het plein voor Villa Randwijck. Er zijn echte 
medailles met inscripties voor de nummers

Om 12.00 uur de onthulling 1, 2 en 3.  En als u niet in de gelegenheid bent
van de maquette         om bij de prijsceremonie aanwezig te 

Om twaalf uur wordt de maquette van de recon-         zijn, dan sturen wij u een mail als u een 
structie van de Warnersbrug onthuld door wet-         prijs gewonnen hebt en u kunt uw prijs 
houder Herbert Raat. 3D printbedrijf Cad2 reality              dan ophalen in Villa Randwijck.
uit Kudelstaart, heeft voor ons een prachtig
waarheidsgetrouw model geprint dat een heel
goed beeld geeft hoe de brug er uit moet gaan
zien. De maquette
is klein maar fijn
(35 x 35 cm)

Burendag, zaterdag 24 september
Vanaf 10.30 uur zijn wij aanwezig op de Warnersbrug. Op deze pagina's ziet u 

een overzicht  van wat er die dag op onze brug te doen is.

2 3



Alle deelnemers ontvangen uiterlijk 14 oktober informatie over de uitslag. U kunt foto’s inzenden naar 
info@warnersbrug.nl . Het gebruik van Wetransfer is naturlijk ook toegestaan.

Er is geen ruimte voor vreemde eenden in de bijt.
De race is uitsluitend toegakelijk voor de door ons geselecteerde eenden. 

Fotowedstrijd.
Wij organiseren ook een fotowedstrijd. Iedereen mag maximaal 5 foto’s insturen die tijdens Burendag 
zijn gemaakt op of rondom de Warnersbrug. Door deel te nemen geeft u ons toestemming om de foto’s

 in een oline album te publiceren. Uiterste inzenddatum is vrijdag 30 september. 

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
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