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Oude Meer wil graag pont over Ringvaart, komend
weekend proef tijdens kunstroute

Oude Meer wil graag net zo’n weekendpont als Nieuwe Meer al heeft

(door Bart Boele)

Buurtvereniging Het Dijkhuis in Oude Meer/Aalsmeerderbrug wil graag weer een pont over de Ringvaart laten
varen naar de Aalsmeerse Pontweg.
Voorzitter Cees Eikelenboom van buurtvereniging Het Dijkhuis denkt aan een pontverbinding in zomerse
weekeinden, net als sinds enkele jaren een weekendpont vaart tussen Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos.
Die pont wordt bemand door vrijwilligers en betaald door sponsors. Volgens Eikelenboom kan een pont bijdragen
aan aantrekkelijke fietsroutes in de regio.
Bij wijze van proef vaart er op zaterdag 21 en zondag 22 september tussen 12 en 17 uur een pont tussen
buurthuis Het Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk in Oude Meer en Aalsmeer. De pont wordt beschikbaar gesteld
door jachthaven Koppes. Oude Meer en Aalsmeerderbrug sluiten zo aan bij de kunstroute van Aalsmeer die dat
weekeinde wordt gehouden. De Haarlemmermeerse bijdrage in Het Dijkhuis bestaat uit een expositie van de
kunstenaars
Peter Klijn, Anne-marie Bouman, Linda Mulder, Joke Baas, Willie van Beem, Ans Distelbrink, José van de Meer en
Stephanie Willems met met keramiek, aquarellen, iconen, realistische schilderkunst, textiele vormen, airbrush en
sieraden.
Na het proefweekeinde gaat de buurtvereniging kijken of er een weekendpont kan komen.
Tot 1962 voer er dagelijks een pont tussen Oude Meer en de Aalsmeerse Pontweg. In dat jaar ging schipper Van
der Schilden met pensioen. Dankzij de pont konden kinderen uit Oude Meer naar de Christelijke school aan de
Oosteinderweg in Aalsmeer.
Van der Schilden was in dienst van de polder. In de winter, als het pontje door ijs niet over de Ringvaart 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.
Over de Ringvaart van Haarlemmermeer varen nog diverse (fiets)ponten in Buitenkaag, Rijsenhout, Cruquius en
Badhoevedorp.
Komend weekend (21 en 22 september2019) proef tijdens kunstroute
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