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Beste lezer,  
 
De Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel presenteert het jaarverslag alsmede het  
verslag van het bestuur over het jaar 2021. Het is een bijzonder jaar geworden, waarin  
wederom Corona een vervelende rol heeft gespeeld. 

Uithoorn is in 2013 een periode van start gegaan met een bijzondere doelstelling: de  
marketing en promotie van Uithoorn en De Kwakel, die moest leiden tot imagoverbetering en 
positieve beeldvorming van Uithoorn en De Kwakel bij de inwoners, ondernemers,  
(watersport-) toeristen en passanten. Dat heeft toen geresulteerd in de formele oprichting 
van de Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel; een initiatief van de Gemeente en de  
gezamenlijke ondernemers van Uithoorn en De Kwakel. 

Om duidelijk te maken dat wij ons binnen de gehele gemeente Uithoorn (dus Uithoorn en  
De Kwakel) sterk maken voor dit doel, is de werktitel “SPUK” (Stichting Promotie Uithoorn en 
De Kwakel) ontstaan. De SPUK heeft zich ten doel gesteld om de waardering van haar  
inwoners en ondernemers zodanig te vergroten dat de promotie van Uithoorn en De Kwakel 
een vast element vormt met een groeiende kring van supporters. 

De focus van de SPUK ligt op het promotioneel ondersteunen van bijzonderheden,  
evenementen en bedrijven in Uithoorn en De Kwakel. Vooralsnog heeft de focus gelegen op 
de vernieuwde Waterlijn en het karakteristieke dorpscentrum van Uithoorn aan de Amstel.

De SPUK heeft haar bijdrage geleverd aan een meer positieve kijk op Uithoorn en De Kwakel 
door haar inwoners, maar ook door bezoekers en recreanten. 

Het bestuur heeft ondersteuning van een denktank die bestaat uit leden die de promotie van 
Uithoorn en De Kwakel een warm hart toedragen. Tijdens de denktank-bijeenkomsten wordt 
getracht zo veel mogelijk initiatieven in Uithoorn te ontwikkelen, te ondersteunen en te  
promoten. Tevens wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk ondernemers te verbinden en 
de positieve kenmerken van Uithoorn en De Kwakel onder de aandacht te brengen. 

Namens het bestuur van de Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel, 

•  Gidus Buisman, voorzitter 
•  Hans Bouma, bestuurslid 
•  Louis Drubbel, penningmeester
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1. PROMOTIE VAN UITHOORN EN DE KWAKEL 

Citymarketing en promotie 

Citymarketing is het lange termijnproces en/of beleidsinstrument bestaande uit  
verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en  
behouden van specifieke doelgroepen voor een bepaalde plaats. Het begrip ‘promotie’ kent 
vele definities, waarbij de nadruk vooral ligt op het “met meerdere middelen bekend maken 
van een actie, evenement, dienst of product”. Promotie kan plaatsvinden via advertenties, 
ludieke acties, tv-reclames enzovoorts. Daarmee vormt Promotie één van de vier “P’s” in de 
marketingmix. In Uithoorn is de promotie van de positieve verschijningsvormen extern  
georganiseerd in een onafhankelijke stichting, de Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel, 
de SPUK. Door middel van evenementen en strategische campagnes worden verschillende 
doelgroepen benaderd op het gebied van vrije tijd, wonen en werken. 

Ambities en doelstellingen 

De gemeente Uithoorn is inmiddels een gemeente met ruim 30.000 inwoners. De verbeteringen 
aan de oevers van de Amstel, de kwaliteit van de aanwezige voorzieningen en meer nadruk op 
de bijzondere en positieve eigenschappen van deze gemeente vormen de pijlers van de  
aantrekkelijkheid voor haar inwoners, ondernemers, (watersport) toeristen en passanten.    



Veranderend Uithoorn en De Kwakel

De omlegging van de provinciale weg N201, de herontwikkeling van het Oude Dorp, wat 
momenteel wordt uitgevoerd, de verdere ontwikkeling van de Amsteloever met jachthaven, 
de uitbreiding van het winkelcentrum Zijdelwaard en de veranderde ontsluiting van het 
bedrijventerrein; het zijn ingrijpende ontwikkelingen die de gemeente in de afgelopen jaren 
een ander aanzicht hebben gegeven. Maar de ontwikkelingen gaan door, met onder andere 
de herinrichting van de N196, de sloop van een aantal fl ats is inmiddels voltooid, daarvoor 
in de plaats nieuwbouw en de aanleg van een tramlijn naar Uithoorn, waar op dit moment 
aan gewerkt wordt. Ook in De Kwakel vinden diverse ontwikkelingen plaats. Zo wordt er op 
dit moment gewerkt aan de defi nitieve ontsluitingsweg voor de woonwijk De Rietkraag, de 
inrichting van de fi etsstraat op de Vuurlijn en de herinrichting van het parkeerterrein bij 
KDO en de Vuurlijn. Het blijkt dat vele forensen in de gemeente Uithoorn niet bekend zijn 
met vele goede voorzieningen in het dorp. 

De oriëntatie voor winkelen en ontspannen ligt voor hen vaak buiten de gemeente Uithoorn. 
De SPUK levert haar bijdrage om hier verandering in te brengen en brengt de positieve 
eigenschappen van de gemeente Uithoorn voor deze partijen beter in beeld. 

Voor de komende jaren liggen er plannen voor de verdere ontwikkeling van het dorpshart: 
bijvoorbeeld de bouw van de Rede aan de Wilhelminakade met 30 luxe appartementen. 
Bovendien wordt in het gebouw het havenkantoor alsmede de bibliotheek gevestigd. Verder 
wordt op het voormalige terrein van de Campina en de Vleeschhoek de Vinckebuurt 
gerealiseerd met maar liefst 270 nieuwe woningen. De SPUK ziet dit als een positieve 
ontwikkeling en hecht tevens veel belang aan goede ontsluiting. De Irenebrug dient daarom 
wel van beide zijden bereikbaar te blijven.

2. ORGANISATIE SPUK 

De SPUK is de projectorganisatie (vrijwilligers) die verantwoordelijk is voor de promotie van 
de gemeente Uithoorn. Het is een onafhankelijke stichting, die op basis van een 
gemeenschappelijk initiatief van georganiseerde ondernemers en de gemeente Uithoorn is 
ontstaan. 

Samen met de investeringen in projecten, zorgt onze promotie ervoor dat meer bewoners, 
ondernemers en toeristen kiezen voor Uithoorn en De Kwakel . Het bevordert een 
betrokkenheid van inwoners en ondernemers, alsmede een hogere waardering door 
(watersport-) toeristen. Hierdoor neemt de aantrekkingskracht van de gemeente Uithoorn 
toe. 



Het SPUK-bestuur: 

•  Gidus Buisman Voorzitter  Ondernemer
•  Hans Bouma Bestuurslid  Wethouder in de gemeente Uithoorn
•  Louis Drubbel Penningmeester  Ondernemer  

De SPUK-denktank bestaat uit de leden van het bestuur, alsmede:

•  Ferdinand Beuse Vocal Company
•  Albert Blommestijn Poldersport
•  Hans Busscher Radio Rick FM
•  Ruud Pouw  Bamboelabyrint Nirwana
•  Sabine de Jong Sabb’s Fashion & Lifestyle
•  Martin van Wiltenburg Lekker Communicatie
•  Chris van Zantwijk Makelaar
•  Frank Vahle Amstelhof Sport & Health Club
•  Annemieke Versloot-Oudijk Afdeling communicatie Uithoorn
•  Eveline Steenaart Tekst-PR-Support

In 2020 heeft de SPUK een speciale jongerenafdeling in het leven geroepen. Deze afdeling 
richt zich specifi ek op activiteiten voor jongeren. Het team bestaat uit jongens en meiden die 
door hun eigen leeftijd precies weten wat er speelt bij leeftijdgenoten en waar de behoeftes 
liggen. Lijkt het jou leuk om deel uit te maken van dit team? 
Stuur dan een e-mail naar: bestuur@uithoornaandeamstel.nl 

De jongeren SPUK bestaat uit: Brent Kaandorp, Douwe Kruit, Tim Drubbel en Dominique 
Brussel.

3. INITIATIEVEN 

2021 is voor ons allen weer een lastig jaar geworden. De verschillende verenigingen in 
Uithoorn en De Kwakel waren volop bezig met de organisatie van hun evenementen, maar 
helaas werd er door Corona een abrupt einde aan gemaakt. Hieronder een greep uit de 
evenementen en initiatieven die in 2021 wel plaats hebben gevonden en door de Stichting 
Promotie Uithoorn en De Kwakel zijn ondersteund.

•  Stamppotavond De Kwakel
Een jaarlijks terugkerend evenement voor bewoners van Ons Tweede Thuis met 
familieleden en directe buren.



•  Lichtjesfeest Oranjebuurt 
Een jaarlijks terugkerend evenement in de Oranjebuurt. Door fl yers werd er een oproep 
gedaan om de tuin of het balkon zo sfeervol mogelijk te versieren. Enige dagen voor 25 
december liep de Kerstman met enkele leden van de Oranjebuurt door de wijk en belde 
aan. Dan werd er door de Kerstman kerstliederen gezongen, tot vreugde van de bewoners 
en het werd extra gewaardeerd in de lastige Corona periode. Tot slot was er de uitreiking 
van de wisselbokaal voor de mooiste tuin of balkon met een prijs; cadeaubon van DUOplant 
ter waarde van € 50,-.

•   RickFM
Dit is HET lokale radiostation uit de regio. Naast de muziek die wordt gedraaid is het de 
informatiebron van, voor en over de regio. Het gaan over sport, cultuur, evenementen, 
leuke interviews met allerlei interessante personen, kortom de moeite waard om naar te 
luisteren. Bovendien heb je een uitzending gemist, er is altijd een mogelijkheid om deze 
terug te luisteren en kijk ook eens op de social media van RickFM.

•  Ontdek gids Uithoorn en de Kwakel
De ontdek gids is een gids die jaarlijks wordt uitgebracht door de Stichting Promotie 
Uithoorn en De Kwakel. Het is een gids met allerlei leuke wetenswaardigheden over 
Uithoorn. De gids heeft elk jaar weer een ander thema en daarom andere onderwerpen die 
worden belicht. De Ontdek gids wordt uitgebracht zonder winstoogmerk, het is een gids 
gemaakt door Uithoorn- en Kwakelaars voor Uithoorn- en Kwakelaars! 
Staat u er nog niet in, aanmelden voor de volgende editie kan nu al, stuur een e-mail 
naar: info@uithoornaandeamstel.nl

•  Kids Adventure Walk
Een leuke en enerverende wandeling voor kinderen in de omgeving van De Kwakel, 
heerlijk in de buitenlucht wandelen en de omgeving verkennen.

•  Happen & Stappen
Om de horeca tijdens de lock downs te steunen 
hebben we Happen & Stappen in het leven 
geroepen. Een culinaire wandeling in Uithoorn en 
De Kwakel van zo’n 10 kilometer lang. De wandeling 
nam je mee langs culinaire gelegenheden waar men 
kon genieten van een hapje en een drankje. 
Tijdens de wandeling bracht de route je langs 
unieke bezienswaardigheden van Uithoorn en De 
Kwakel. Happen & Stappen is tweemaal 
georganiseerd en aan beide edities konden andere 
horecaondernemingen deelnemen.



•  Happen & Trappen
Na het succes van Happen & Stappen hebben we ook nog een Happen & Trappen 
georganiseerd. In plaats van te voet kon men deze 
culinaire route per fi ets afl eggen.

•  Cultuurmarkt Uithoorn
Vanuit de cultuur nota van de Gemeente Uithoorn is de 
cultuurmarkt ontstaan zodat er meer mensen op een 
laagdrempelige manier op een plek kennis kunnen 
maken met diverse vormen van cultuur en kunst. Het 
was een drukbezochte markt met een enorm aanbod 
van diverse verengingen. 
De deelnemers: Pete Bog’s Big Band, Meezingkoor 
Uithoorn, Smartlappen Dekselse Meiden, 
Koor Amicia, Koor D-Fine, Muziekvereniging 
Tavenu, Amstel Blazer Collectief, Passionkoor, Koor 
The Bridges, Dance Centre Uithoorn, Koor United, 
Muziekvereniging KnA, Stichting Crea Uithoorn en de 
Stichting De Kwakel Toen en Nu. Deze laatste heeft een 
mobiele expositieruimte waar 
belangstellende een kijkje kunnen nemen. 
Al met al een erg geslaagd evenement.

•  Kunst en Ambacht de Kwakel 
Kunst die wordt geëxposeerd bij de diverse 
bedrijven in De Kwakel, het is een jaarlijks 
terugkerend evenement waarbij regionale 
kunstenaars hun werk laten zien.

•  Beachmasters volleybaltoernooi
Op een tijdelijk strand bij Amstelhof, aangelegd door 
de fi rma Kooyman, wordt jaarlijks het Beachmasters 
volleybaltoernooi georganiseerd. Heerlijk buiten 
volleyballen met de voeten in het zand. Het toernooi 
waarbij de diverse bedrijven en sportverenigingen 
lekker een potje gaan volleyballen tegen elkaar. 
Ook dat is mogelijk in Uithoorn en De Kwakel.

•  Optimist on Tour
Optimist on Tour is een watersport evenement waarbij 
kinderen uit de groepen 7 en 8 (gratis) kennis kunnen 
maken met de diverse elementen van de watersport 
zoals; kanovaren en zeilen. Er is ook een 



4 VOORUITBLIK OP DE ACTIVITEITEN IN 2022

In 2022 gaan we er van uit dat we weer volop leuke evenementen mogen verwelkomen in 
Uithoorn en De Kwakel. Wij hebben de mogelijkheden om deze te promoten en kunnen na 
beoordeling ook een fi nanciële bijdrage verstrekken voor extra promotie. 

SPUK zal zelf ook een aantal evenementen en projecten initiëren met fi nanciële 
ondersteuning van het O.F.(ondernemersfonds) en het initiatieven fonds t.w.:

• Optimist on Tour op 23/24 en 25 juni bij Michiel de Ruijter
• Beachmasters volleybaltoernooi op het Amstelhof terrein in de maand augustus
• De ontdek Uithoorn en De Kwakel gids 2023
• De ondernemersavond in de 2e helft van 2022

Uiteraard houden wij de bewoners op de hoogte van al deze activiteiten op onze website en 
social mediakanalen. 




