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De Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel presenteert hierbij het jaarverslag, 
alsmede het verslag van het bestuur over het jaar 2022. Het afgelopen jaar stond 
in het teken van vooruitkijken en nieuwe initiatieven ontplooien, na een lastige 
coronaperiode.

In 2013 kwamen diverse initiatiefnemers bij elkaar met een bijzondere 
doelstelling: het oppakken van de marketing en de promotie van Uithoorn en 
De Kwakel. Het doel: imagoverbetering en een positieve beeldvorming van de 
twee dorpen bij de inwoners, de ondernemers en de bezoekers, zoals toeristen 
en passanten. Dat resulteerde in de formele oprichting van de Stichting Promotie 
Uithoorn en De Kwakel, een initiatief van de gemeente Uithoorn en gezamenlijke 
ondernemers van Uithoorn en De Kwakel.

Om duidelijk te maken dat wij ons sterk maken voor zowel Uithoorn als 
De Kwakel, ontstond de werktitel SPUK, dat staat voor Stichting Promotie 
Uithoorn en De Kwakel. De SPUK heeft zich ten doel gesteld om de waardering 
van haar inwoners en ondernemers dusdanig te vergroten, dat die waardering 
wordt uitgedragen en dat de kring van supporters groeit. 

De focus van de SPUK ligt op het promotioneel ondersteunen van bijzonderheden, 
evenementen en bedrijven in Uithoorn en De Kwakel. Tot op heden lag de focus 
vooral op de vernieuwde Waterlijn en het karakteristieke dorpscentrum van 
Uithoorn aan de Amstel.

Het bestuur heeft de ondersteuning van een denktank, die bestaat uit leden die 
Uithoorn en De Kwakel een warm hart toedragen. Tijdens de denktank-bijeen-
komsten wordt getracht zo veel mogelijk initiatieven in Uithoorn en De Kwakel 
te ontwikkelen, te ondersteunen en te promoten. Een ander doel is om zo veel 
mogelijk ondernemers met elkaar 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
• Jan Hazen, bestuurslid
• Eelkje van Egeraat, waarnemend bestuurslid
• Louis Drubbel, penningmeester



1 PROMOTIE VAN UITHOORN EN DE KWAKEL
 
Citymarketing en promotie

De SPUK combineert een vorm van citymarketing met promotie. Promotie kan 
plaatsvinden via advertenties, ludieke acties, banners, affiches, radiocommercials, social 
media en de eigen website. In Uithoorn is de promotie van de positieve verschijnings-            
vormen 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 bereikt op het gebied van recreëren, 
wonen en werken.

De gemeente Uithoorn heeft momenteel ruim 30.000 inwoners. De verbeteringen aan de 
oevers van de Amstel, de herinrichting van het dorpscentrum van Uithoorn en de kwaliteit 
van de aanwezige voorzieningen, vormen de pijlers van de toenemende aantrekkings-
kracht voor inwoners, ondernemers, (watersport)toeristen en passanten van Uithoorn 
en De Kwakel.

 
Veranderend Uithoorn en De Kwakel

De omlegging van de provinciale weg N201, de herontwikkeling van het Oude Dorp, de 
verdere ontwikkeling van de Amsteloever met jachthaven, de metamorfose van  
winkelcentrum Zijdelwaard in 2016 en de veranderende ontsluiting van het  
bedrijventerrein waren ingrijpende ontwikkelingen. Ze hebben de gemeente de  
afgelopen jaren een ander aanzicht gegeven. Maar de ontwikkelingen gingen en gaan 
door, met onder andere de herinrichting van de provinciale weg N196, de sloop van een 
aantal flats waar nieuwbouw voor in de plaats kwam en de aanleg van de tramlijn naar 
Uithoorn, waar op dit moment aan gewerkt wordt. Ook in De Kwakel vinden diverse  
ontwikkelingen plaats. 

1. PROMOTIE VAN UITHOORN EN DE KWAKEL

2. ORGANISATIE SPUK

3. INITIATIEVEN

4. VOORUITBLIK OP DE ACTIVITEITEN IN 2023

INHOUDSOPGAVE



Voor de komende jaren liggen er plannen voor de verdere ontwikkeling van het 
dorpshart: op het voormalige terrein van Campina en de zogenaamde Vleeschhoek, 
nu genaamd  Vinckebuurt, worden 270 woningen gerealiseerd.         De Irenebrug 
dient daarom van beide zijden bereikbaar te blijven. Ook het  
dorpscentrum van De Kwakel is volop in ontwikkeling, met de aanstaande bouw van 
een supermarkt met appartementen.

Het blijkt dat veel forenzen die in de gemeente Uithoorn wonen, niet bekend zijn met 
de vele goede voorzieningen van het dorp. De oriëntatie voor winkelen en  
ontspannen ligt voor hen vaak buiten de gemeente Uithoorn. De SPUK spant zich in 
om dat te veranderen.

Samen met de investeringen in projecten, zorgt onze promotie ervoor dat meer  
bewoners, ondernemers en toeristen kiezen voor Uithoorn en De Kwakel.  
Onze werkzaamheden bevorderen de betrokkenheid van de inwoners en de 
ondernemers, en bewerkstelligen een hoge waardering door (watersport)- 
toeristen. De aantrekkingskracht van de gemeente Uithoorn neemt toe. 

2 ORGANISATIE SPUK
De SPUK is de projectorganisatie, samengesteld uit 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.

Het SPUK-bestuur

•  Gidus Buisman, voorzitter ondernemer
•  Jan Hazen, bestuurslid wethouder gemeente         
   Uithoorn
•  Eelkje van Egeraat, waarnemend bestuurslid medewerkster economische 
    zakengemeente Uithoorn
•  Louis Drubbel, penningmeester ondernemer



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

•  Ferdinand Beuse   eigenaar Vocal Company
•  Albert Blommestijn   eigenaar Poldersport
•  Hans Busscher   vrijwilliger bij Radio RICK FM
•  Ruud Pouw   eigenaar Bamboelabyrint Nirwana
•  Sabine de Jong   eigenares Sabb’s Fashion & Lifestyle
•  Martin van Wiltenburg   eigenaar Lekker Communicatie
•  Frank Vahle   eigenaar Amstelhof Sport & Health Club
•  Annemiek Versloot-Oudijk   medewerkster afdeling communicatie   
     gemeente Uithoorn
•  Eveline Steenaart   freelance tekstschrijfster
•  Howard Hui   creative content creator Maze Group

In 2020 heeft de SPUK een aantal jongeren aangetrokken die zich specifiek richt 
op activiteiten voor jongeren. Het jongerenteam weet precies wat er speelt bij 
leeftijdgenoten en waar hun behoeftes liggen. 

Jongerenteam 

• Jordy de Breet  eigenaar JOMO Productions
• Brent Kaandorp  medewerker Parfum Flower Company 
• Douwe Kruit  afgestudeerd aan de VU, Science, Business & 
     Innovation
• Tim Drubbel  afstuderend aan de HvA, Marketing & Communicatie

3 INITIATIEVEN
2022 kende een lastige start. Door de coronamaatregelen vonden er nauwelijks 
evenementen plaats. Gelukkig veranderde dit ten goede en waren er alsnog        
diverse activiteiten. De SPUK ontplooide zelf ook de nodige initiatieven: 

‘Uithoorn & De Kwakel, ONTDEK HET!’ 
Jaarlijkse uitgave van een informatieve gids in een oplage van 16.000 stuks,  
huis-aan-huis bezorgd in de gehele gemeente. De aantrekkelijk vormgegeven 
gids heeft een magazineachtig karakter en is een echt bewaarboekje. De gids 
bevat redactionele artikelen, tips en achtergrondverhalen over onze dorpen,  
winkels, inwoners, bedrijven, verenigingen en de activiteiten die er plaatsvinden. 
De gids wordt kostenneutraal geproduceerd door de vrijwilligers van de SPUK.



Uithoornse Kromme 
Uithoorn heeft sinds 2022 zijn eigen bier,  
gebrouwen in de bierbrouwerij van Gerrit. Een echt 
Uithoorns speciaalbier, met de toepasselijke naam 
Uithoornse Kromme. Uithoornse Kromme is  
verkrijgbaar in diverse horecagelegen heden en  
supermarkten. De Uithoornse Kromme is door 
de Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel in 

Uithoorn geïntroduceerd.
 

Ondernemerslunch 
Een netwerklunch voor ondernemers uit Uithoorn en De Kwakel.

 Ondernemersavond 
De avond waarop de nieuwe ‘ONTDEK HET-gids’ wordt  
gelanceerd en gepresenteerd aan de ondernemers, die de gids hebben  
ondersteund.

Optimist on Tour 
Een jaarlijks terugkerend  
watersportevenement van het  
Watersportverbond voor de basisschooljeugd.  
Bij dit sportieve evenement kunnen  
kinderen gratis kennismaken met kanoën, zeilen, 
suppen en windsurfen. Ook aan de wal is allerlei 
leerzaams te doen. In 2023 vindt de derde editie 
plaats in het centrum van Uithoorn, aan de  
Wilhelminakade.

 

Kooyman Beachmasters Volleybaltoernooi  
Door omstandigheden is het Beachmasterstoernooi in 2022 helaas niet  
doorgegaan. De opzet is een jaarlijks terugkerend volleybaltoernooi, waarbij  
bedrijven, scholen en verschillende sportverenigingen zich kunnen inschrijven 
met één of meerdere teams.   



Promotie start-ups 
Een nieuw initiatief is het promoten van  
startende bedrijven. De SPUK doet dit middels 
het maken van een korte promovideo en het  
onder de aandacht brengen van het nieuwe  
bedrijf op onze website, Facebook en Instagram.  
Daarnaast wordt een artikel in de  
Nieuwe Meerbode geplaatst.

Havenkaart 
De SPUK geeft een plattegrond uit van het  
centrum van Uithoorn aan de Amstel, met daarop 
alle relevante informatie. De havenkaart wordt betaald uit  
advertenties van ondernemers op de achterzijde. In 2023 verschijnt een nieuwe, 
actuele versie 

Onderstaande evenementen werden en/of worden georganiseerd door de  
verschillende verengingen in Uithoorn en De Kwakel, en gepromoot en/of  
financieel ondersteund door de SPUK. 

Organisatoren van evenementen worden er  
nadrukkelijk op gewezen hun activiteit aan te 
melden bij de SPUK. De SPUK bekijkt vervolgens 
of het mogelijk is om het evenement financieel 
en promotioneel te ondersteunen. Om meer 
bekendheid voor het evenement te genereren, 
promoot de SPUK de activiteit op social media en 
de website, en wordt het opgenomen op de  
Evenementenkalender. 

 NK BMX-toernooi 
Een drukbezocht wielerspektakel in het 
UWTC-sportpark van Uithoorn. Alleen de 
allerbeste wielrenners van Nederland nemen deel aan dit toernooi. 

Kunstroute Zijdelveld 
Op een gastvrije en laagdrempelige manier kun je kennis maken met (amateur)
kunst en creatief werk. Gedurende twee dagen stellen bewoners aan het  
Zijdelveld hun tuin open voor tentoongestelde kunst en het creatieve werk.

 



Feel Good Concert 
Concert van het Amstel Blazers Collectief. Samen met twee muzikale  
verenigingen, Pete Bog’s Bigband en soulkoor D-FINE werd een concert gegeven. 
Apart en gezamenlijk brachten de drie verenigingen aan aantal muziekstukken 
ten gehore.

Kwakel Open Air Festival 
Een kleinschalig muziekfestival met lokale bandjes, midden in de zomer.

 Vrijdagmiddagborrel 
Vrijdagmiddagborrel in de Thamerkerk, georganiseerd door Bruist. De borrel 
is voor iedereen toegankelijk. Het doel: gezellig met elkaar ontspannen na een 
week hard werken, en een goed begin van het weekend.

 Filmtheater Gerrit 
Gerrit is het filmtheater van Uithoorn, uitgerust met 
heerlijke  stoelen en een goede geluidsinstallatie. In het 
gelijknamige restaurant kun je zowel voor als na de 
voorstelling wat eten of drinken. Om te weten welke 
films er draaien, raadpleeg je de Filmladder op de 
website van de SPUK: 
www.uithoornaandeamstel.nl.

 
Sinterklaasactie Uithoorn 
De Sinterklaasactie is actief betrokken bij de  
organisatie van de intocht van Sinterklaas in het dorp. 
Hierbij helpen vrijwilligers rondom de intocht en  
spelen zij voor Sint en Pieten. Het betreft een 
non-profit organisatie; de opbrengsten van de  
huisbezoeken worden besteed aan gezinnen die 
zich geen Sinterklaasfeest kunnen veroorloven.
 
 

 
 

Qua Kunst en Ambacht de Kwakel 
Een jaarlijks terugkerende kunstroute in De Kwakel waar kunstenaars hun kunst 
tonen en de deelnemende ondernemingen hun bedrijf onder de aandacht  
brengen. 



Jubileumconcert Amicitia 
In de kerk De Burght werd een jubileumconcert gegeven door een professioneel 
orkest en solisten, met een prachtige uitvoering van de Hohe Messe van Bach.

Rick FM 
Het lokale radiostation van Uithoorn en De  
Kwakel. Rick FM werkt nauw samen met de 
SPUK. Hierdoor is men altijd op de hoogte van het 
regionale nieuws.

Cultuurmarkt Uithoorn & de Kwakel 2022 
Een evenement waarbij mensen actief deelnemen 
aan kunst- en cultuuractiviteiten. Het biedt  
verbinding door gezamenlijk zingen, dansen,  
muziek maken, toneelspelen, beeldhouwen et  
cetera. Op de Cultuurmarkt kun je ontdekken 
waar je interesses liggen. 

All American Day 
Voor liefhebbers van motoren en bijzondere  
auto’s is er All American Day. Er is een  
uitgebreide markt met snuisterijen, er is live  
muziek en je kunt er wat eten en drinken. Een 
dagje uit voor jong en oud. 

 Kids Adventure Walk 
Een avontuurlijke wandeltocht voor kinderen door 
De Kwakel, met allerlei activiteiten onderweg: 
met een zaklamp door het Fort, cupcakes  
versieren en survival bij KDO en padel. 

 Dijkentocht De Kwakel 
Een bijzondere en gezellige wandeltocht over de dijken in de Kwakel over plekken 
die normaal gesproken niet toegankelijk zijn.

 De Laatste Werkdag 2022 
Een happening in de aanloop naar kerst en nieuwjaar. Een evenement voor alle 
inwoners van Uithoorn en De Kwakel, die het gezellig vinden om met elkaar een 
borrel te drinken 



4.  Vooruitblik op de activiteiten 
in 2023

Wat 2023 ons gaat brengen

Net zoals ieder jaar kunnen de organisatoren van evenementen een beroep doen 
op de SPUK voor ondersteuning op financieel en/of promotioneel gebied. 

De SPUK initieert zelf ook een aantal evenementen, zoals Optimist on Tour,  
Uithoorn Beachmasters en de culinaire wandeltocht Happen & Stappen.  
Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze activiteiten door de ondernemers of door 
verenigingen zelf opgepakt worden.

Het ondernemersklimaat in Uithoorn en de Kwakel is erg gunstig. Elk jaar  
starten er meer dan driehonderd nieuwe bedrijven en in de meeste gevallen zijn 
deze succesvol. Deze start-ups komen in aanmerking voor een gratis  
promotiepakket van de SPUK, bestaande uit een promotiefilm, een interview bij 
radiozender Rick FM, een promotioneel stuk in de Nieuwe Meerbode en volop 
aandacht op onze socialmediakanalen en de website 
www.uithoornaandeamstel.nl.

De ondernemers van Uithoorn hebben voldoende ideeën. De SPUK zal er alles 
aan doen om ze daarbij te ondersteunen. Er liggen diverse plannen klaar, zoals de 
Verkiezing van De Ondernemer van het Jaar, Uithoorn Culinair, een barbecue met 
jonge ondernemers, het verbinden van de jeugd met het bedrijfsleven van  
Uithoorn en zoals altijd, het onder de aandacht brengen van de USP van Uithoorn: 
de mooie boulevard met de jachthaven en de horeca aan de Amstel. In 2023 gaan 
we meer aandacht geven en meer bekendheid genereren voor onze website  
www.uithoornaandeamstel.nl en onze socialmediakanalen. Een externe partij 
zal ons daarbij ondersteunen.  

Kortom, 2023 wordt weer een heel interessant jaar voor onze gemeente. Uithoorn 
en De Kwakel, daar zit muziek in! 

Februari 2023, bestuur Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel. 




