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Op 21 en 22 september vaart het pontje tussen de
Pontweg en de Aalsmeerderdijk weer eens

AALSMEER Op 21 en 22 september vaart er, net als vroeger, weer een pontje tussen de Pontweg in
Aalsmeer en de Aalsmeerderdijk in Oude Meer. De schipper vaart voetgangers en (brom)fietsers
tussen 12.00 en 17.00 uur gratis heen en weer.
Heel vroeger was er al een pontje tussen de Aalsmeerderdijk en de Pontweg. Schipper van der
Schilden voer tot zijn pensioen in 1962 elke dag heen en weer. Zo konden de kinderen uit Oude Meer
naar de Christelijke school op de Oosteinderweg, waar nu Hotel Chariot huist.
Schipper van der Schilden was in dienst van de polder, hij bediende ook het gemaal aan de
Machineweg. In de winter, als het pontje door ijs niet kon varen, legde hij planken over de vaargeul om
de kinderen naar de overkant te helpen. Na zijn pensioen voer er geen pontje meer, maar hij heeft nog
twee jaar alle kinderen met zijn roeiboot overgezet. Vanaf 1965 zorgde een schoolbus voor het vervoer.
Voorzitter van Buurtvereniging Het Dijkhuis Cees Eikelenboom zou graag zien dat er in de weekenden
in de zomer een pontje vaart om Aalsmeer weer te verbinden met Oude Meer. Er wordt op die manier
ook een mooie (fiets)route gecreëerd. Een eerste proef vindt nu dus plaats op 21 en 22 september.
Vanaf Het Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk vaart de pont, beschikbaar gesteld door Jachthaven
Koppes en gevaren door schipper Dirk, alias Drs.P, heen en weer. De pont wordt voor dat weekend
omgedoopt tot Los Pompadoros en natuurlijk ontbreekt de bekende hit van Drs.P. niet!. Er wordt in Het
Dijkhuis, aanhakend bij de kunstroute van Aalsmeer, door diverse kunstenaars geëxposeerd, er wordt
"live" aan een object gewerkt, er zijn demonstraties airbrush painting en kinderen kunnen hun eigen
kunstwerk maken. Reden genoeg dus om de pont te nemen en mee te zingen met Drs. P.!
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