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Badhoevedorp kiest voor dorpsgenoot Nico van den Hoek 
Foto met nieuw pontje ‘Ome Piet’ valt in de prijzen      
De meeste Badhoevedorpers hebben gestemd op de foto ‘Het nieuwe pontje naar 
het Amsterdamse bos’ van hun dorpsgenoot Nico van den Hoek. Hiermee heeft hij 
de titel Foto van het Jaar 2011 behaald. Net als vorig jaar oogst een foto van het 
dagelijks leven de meeste waardering, zij het nipt. Met twee stemmen verschil 
bleef het pontje ‘Ome Piet’ (week 18) het beeld van de Nieuwemeerdijk bij avond 
(week 26) van Badhoevedorper Pieter Broerse de baas. 
 
Hobbyfotograaf  
Nico van den Hoek reageert verheugd: ,,Leuk dat de keuze op mijn foto is gevallen. Ik 
ben hobbyfotograaf. Ik ben er best druk mee. Vorig jaar was het pontje net in de vaart 
toen we mee gingen.’’ De Badhoevedorper ontvangt een uitvergroting van zijn winnende 
werk.  
 
Foto van het Jaar 
De Foto van het Jaar maakt deel uit van een vaste rubriek op de website 
www.haarlemmermeer.nl/badhoevedorp. De rubriek laat Badhoevedorp door de ogen 
van bewoners en bezoekers zien. Mooie locaties, lelijke, locaties die er na de omlegging 
van de A9 niet meer zullen zijn en locaties die na de omlegging juist beter tot hun recht 
komen. Van al deze locaties kunnen foto’s ingezonden worden, ook foto’s van het 
dagelijks leven in Badhoevedorp. Uit de inzendingen wordt wekelijks een nieuwe foto 
uitgeroepen tot ‘foto van de week’. Die staat een week lang op de homepage en 
verschijnt op MeerTelevisie. Inwoners van Badhoevedorp mogen jaarlijks uit de 
tweeënvijftig ‘foto’s van de week’ de beste kiezen. Van 16 januari tot en met 8 februari is 
er gestemd, waarvan 93% digitaal.   
 
 
Pontje 
Badhoevedorpers zijn erg betrokken bij hun dorp. Dat blijkt ook nu weer door winnende 
foto. In april 2011 begon de recreatieve fiets- en voetveerpont 'Ome Piet' aan het eerste 
vaarseizoen tussen Buurtschap Nieuwemeer en het Amsterdamse Bos. Vele 
Badhoevedorpers zijn erg blij met dit initiatief van de Buurtvereniging Nieuwemeer, dat 
mede mogelijk is gemaakt door gemeentelijke subsidie uit de Wijkbudgetten 2010. De 
bewoners onderstrepen dit door de inzending van Nico van den Hoek te belonen met de 
meeste stemmen.  
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Insturen foto’s in 2012 
De gemeente Haarlemmermeer daagt jong en oud van harte uit ook in  2012 dé foto van 
het jaar te maken. Foto’s insturen kan via de website 
www.haarlemmermeer.nl/badhoevedorp.  
 
 

  
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Wim Koevoet;  bestuursvoorlichter gemeente Haarlemmermeer; 023-5676244; 06-
20959258; wim.koevoet@haarlemmermeer.nl  
 
 


