Klein rondje Nieuwe Meer

De pont over het
Nieuwe
Meer,
het motorschip
Helena
(1956,
Zaandam), is van
Rederij Oeverloos en vaart van
de Noordoever
van het Nieuwe
Meer bij C, de
steiger bij Paviljoen Aquarius,
naar de zuidzijde
bij D, het Wilgenlaantje
bij
pannenkoekenboerderij Meerzicht. Daar is in
2011 een nieuwe
steiger gebouwd.
Een
oversteek
kost 1 euro per
persoon, 50 cent
voor een fiets. Kleine kinderen en huisdieren worden kosteloos
vervoerd.
Voor een klein rondje Nieuwe Meer kan de ringvaart dus worden
overgestoken met ‘Ome Piet’, kosten 50 cent per persoon, en het
Nieuwe Meer met rederij Oeverloos, kosten 1 euro per persoon
en 50 cent per fiets. Van de Ringdijk naar de oeverlanden is de
brug in de oude Haagseweg beschikbaar, bij B. De afstand tussen
brug en aanlegsteiger van de pont over het meer is een ongeveer
een kilometer.

Een ‘groot rondje Nieuwe Meer’ gaat via bruggen over de
ringvaart: de Schipholbrug en de brug in de oude Haagseweg en
de Schinkelsluis. In de weekenden is er echter ook een klein
rondje mogelijk. Op zaterdagen en zon- en feestdagen varen er
twee ponten, één over de ringvaart bij A (zie kaart), de ander
over het Nieuwe Meer van C naar D en terug. Die laatste vaart al
een aantal jaren, de pont over de ringvaart sinds april 2011.
Beide ponten varen, op elkaar afgestemd, in het zomerhalfjaar
van 15 april tot 15 oktober. De vaartijden voor beide ponten is op
zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur en op zon- en feestdagen van
11.00 tot 19.00 uur.
De veerpont over de ringvaart bij A, is een initiatief van de
Buurtvereniging Nieuwe Meer. In het verre verleden hebben er
twee ponten gevaren ter hoogte van de ingang naar de Nieuwe
Meer. Aan de kant van de huidige Jachthaven Driessen was dit
een kabelpont, die de Ringdijk met de overkant verbond; aan de
kant van het Amsterdamse Bos was dit een grote roeiboot.

De pont, die vorig jaar in gebruik is genomen (zie foto), is geheel
nieuw gebouwd en draagt de naam ‘Ome Piet’, naar de laatste
pontbaas Piet Eilander (1906 -1993) van de vorige pont. ‘Ome
Piet’ vaart op afroep. Bij de aan- en afvaart punten van de pont
staat een bord met daarop het mobiele nummer van de pontbaas.
De prijs om overgezet te worden is 50 cent.

Informatie over de pont buiten de vaardagen is aan te vragen
via e-mailadres: veerpont@nieuwemeer.info
Rederij Oeverloos is bereikbaar via: www.rederij-oeverloos.nl

Bijdrage straatfeesten ook in 2012 beschikbaar
Jaarlijks stelt de gemeente een bedrag beschikbaar voor
straatfeesten. Daarvoor moet u als initiatiefnemer van het feest,
het volgende doen. U begint met het uitnodigen van uw buren en
organiseert het feest zelf. Op de website van de gemeente
(www.amstelveen.nl) vindt u een meldingsformulier ‘straatfeesten’. U moet het formulier ingevuld en ondertekend sturen
naar: gemeente Amstelveen, afdeling vergunningen & ontheffingen, postbus 4, 1180 BA Amstelveen.
De gemeente stuurt uw melding na ontvangst door naar Hans de
Weers, wijkwelzijnswerker Stichting Cardanus.
Als u niet beschikt over internet, kunt u het formulier opvragen
bij Evelien Bouwer, afdeling vergunningen en ontheffingen:
(020)5404405.
Tot slot alle voorwaarden op een rijtje om in aanmerking te
komen voor de gemeentelijke bijdrage:
minimum aantal deelnemers straatfeest 30 personen.
Maximum aantal deelnemers is 150 personen;
buurtgenoten zijn uitgenodigd;
alleen zwakalcoholische dranken worden geschonken en niet
tegen betaling;
geen overmatige geluidshinder;
u stelt minimaal één foto met onderschrift beschikbaar voor
publicatie in de wijkkrant;

Straatfeest in Bovenkerk-Oost in 2011.
maximale vergoeding is 40% van de kosten per BBQ
(maximum € 250,00).
Dien tijdig uw verzoek om subsidie in via www.amstelveen.nl ,
want op is op!
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