
IN ÉÉN KLAP BEKEND  
BIJ 2.000 ONDERNEMERS 
UIT DE GEMEENTE  
ALPHEN AAN DEN RIJN!
Het VOA magazine is veel meer dan een ‘clubblad’. Het is 
een kwalitatief hoogwaardig magazine, vol inspirerende  
verhalen over en interviews met bekende en minder bekende 
ondernemers uit de gemeente Alphen aan den Rijn.  
Aangevuld met praktische tips voor ondernemers en  
relevante activiteiten van de VOA. Het magazine wordt 
verspreid onder 2.000 ondernemers in Alphen aan den 
Rijn. Een ideale mogelijkheid om jouw bedrijf te profileren!

Oplage:

2.000 
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(Alphen e.o.)
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2x 
per jaar
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PARTNERBIJDRAGE

V
ijftig jaar geleden opende Robert Schamle 
de eerste Cartouche winkel, bekend als  
‘die winkel achter de trap in de Aarhof’. 
Tegenwoordig staat Susan van Krimpen, 

vijftig jaar jong en beter bekend als Suus, aan het 
hoofd van deze modeketen met vijf filialen in het 
Groene Hart. Tijdens de lockdown moesten ook haar 
winkels sluiten. “Dan ga ik toch live!”, was haar  
reactie. Haar wekelijkse Live Fashionshow is inmiddels 
uitgegroeid tot een ongekend succes!

Suus staat altijd ‘aan’. Met haar ‘truttenschudder’, 
koosnaam voor haar bestelbusje, rijdt ze van winkel 
naar winkel. Vol met handel, bestellingen en dozen. 
Ze maakt elke week een rondje langs haar filialen om 
even met haar meiden te babbelen. Elke woensdag 
staat in het teken van haar Fashion Liveshow, die ze 
precies om 18.00 uur op Instagram presenteert. 

We zijn direct ‘live’ gegaan
“Als Boskoopse ‘kroosvreter’ ben ik ineens een Bekende 
Alphenaar geworden!” Susan is geboren in Boskoop, 
opgegroeid in Alphen, woonde twintig jaar in de Meije 

W
e zitten op het terras van het  
compleet verbouwde en nieuw 
ingerichte Alle Hens. Binnen kijk 
je je ogen uit, het ziet er geweldig 

uit. Walter, eigenaar van Bar Amsterdam en één van 
de vier ondernemers die Alle Hens weer tot leven 
hebben gewekt, vertelt dat de vorige eigenaar in 2021 
vroeg of zij Alle Hens wilden overnemen. Het was 
een logische stap, want wij zitten met onze bedrijven 
bovenop en naast elkaar. “In december 2021 is de 
verbouwing begonnen en een half jaar later, op 8 juni, 
zijn we opengegaan. Heineken heeft een grote bijdrage 
geleverd om alles te kunnen realiseren.”

“Vroeger was Alle Hens een gezellig borrelcafé. Dat 
moest weer terugkomen, maar wel in een nieuw jasje. 
We richten ons op de doelgroep 30-plus, maar in de 
praktijk komen er ook veel 40- en 50-plussers over de 
vloer. Daar zijn we hartstikke blij mee. In Alphen was 
er niets waar 30-plussers tot laat lekker kunnen dansen. 
We hebben geen sluitingstijd. Om 1.30 uur sluit de deur, 
maar binnen gaan we door zolang het gezellig is!”

en tegenwoordig in Amsterdam. Ze komt graag in Alphen. 
Haar zus en ouders wonen er en het Alphense filiaal in 
de Van Mandersloostraat is haar trots. “Natuurlijk ben 
ik trots op al mijn winkels en zeker op mijn meiden. 
Want zonder hen, kan ik niet succesvol zijn! We zijn 
niet bij de pakken neer gaan zitten toen de winkels 
twee jaar geleden dicht moesten, maar direct ‘live’ 
gegaan. Ik was een leek op Insta, maar die jonge mei-
den hebben mij snel wegwijs gemaakt. We moesten 
wel. Want de kerstkleding hing er nog en de nieuwe 
collectie kwam binnen. Ik ben gewoon wat kleding gaan 
showen. Op m’n eigen manier, een beetje gek, maar 
wél herkenbaar. Na de eerste paar shows verkochten 
we zo’n dertig artikelen, nu wel honderden per show.”

Wat maakt jouw fashionshow uniek?
“De toegankelijkheid, denk ik. Ik ben gewoon mezelf, 
compleet met rimpels. Onze collectie is voor jong en 
oud. Ik laat zien op welke manier je het kan dragen, 
vertel wat het kost en sta in mijn yogabroekje en 
topje mij om te kleden. Vragen tijdens de show worden 
meteen beantwoord en bestellingen maken we direct klaar. 
Die kunnen de volgende dag in de winkel opgehaald 
worden. Het is een hele organisatie, maar mijn meiden 
zijn zo op elkaar ingespeeld dat het perfect en soepel 
verloopt. Ik ben reuzetrots op ze!”

“De oudere doelgroep vindt het fijn om te dansen op 
muziek uit hun tijd”, zegt Bart, bedrijfsleider van  
Alle Hens. “Vooral op vrijdag- en zaterdagavond, dan is 
er vanaf 22.00 uur een dj. Ook de vrijdagmiddagborrel 
is weer helemaal terug en wordt steeds drukker. Vanaf 
15.00 uur is het terras geopend en sponsoren wij de 
bitterballen!” Het ondernemerskwartet zit boordevol 
ideeën. Van Comedy Nights op de laatste woensdag 
van de maand tot en met livemuziek in allerlei genres. 
Kortom, Alle Hens leeft weer volop!

Het Alle-Hens-kwartet bestaat uit:
Bart Kamper, Roderick Arlman, Daniëlle Paats en 
Walter Straver  

Zonder haar meiden 
kan Suus niet  
succesvol zijn!
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Alle Hens nieuw  

leven ingeblazen”
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Wil je graag de bekendheid van jouw bedrijf onder onder
nemers en stakeholders in de gemeente Alphen aan den Rijn 
vergroten? Dat kan! In elk magazine reserveren we een 
(beperkt) aantal pagina’s om bedrijven die mogelijkheid te 
bieden. Je kunt daarbij kiezen voor een advertentie, wat als 
voordeel heeft dat je zelf helemaal je boodschap en vormge
ving kunt bepalen. Maar je kunt ook kiezen voor een meer 
inhoudelijke of redactionele vorm om aan je bekendheid te 
werken. Dat noemen we branded content. Het voordeel van  
branded content is dat je verhaal (tekst en fotografie) wordt 
gemaakt door de redactie, die uitstekend weet hoe je een 
goed artikel schrijft. 

MOGELIJKHEDEN 
EN TARIEVEN 

ADVERTENTIES
Er zijn verschillende advertentieformaten beschik
baar. Je kunt daardoor kiezen voor het formaat dat 
het beste past bij jouw wensen en budget.

Formaat  Tarief
1/1 pagina € 1.250,
1/2 pagina € 750,
1/4 pagina € 500,

Genoemde prijzen zijn netto, exclusief 21% BTW. 
Aanlevering kantenklaar als certified pdf.  
Aanpassing of een nieuw ontwerp is tegen een 
meerprijs mogelijk. 

De formaten zijn als volgt:
1/1 pagina  bladspiegel 220 x 310 mm (b x h),  

+ 3 mm overvul indien aflopend 
opgemaakt

Zetspiegel  196x286 mm
1/2 pagina 196x140 mm
1/4 pagina 96x140 mm

Aanleverdata
•  Reserveren van een advertentie in de editie van 

mei of oktober/november is nu mogelijk!
•  Aanleveren van je advertentie deze editie dient 

uiterlijk 1 april plaats te vinden (voor het oktober
nummer uiterlijk 2 oktober).  
Je kunt je advertentie aanleveren per email: 
adverteren@VOAonline.nl 

MOGELIJKHEDEN 
EN TARIEVEN 

BRANDED CONTENT
Je kunt jouw bedrijf op 
verschillende manieren 
inhoudelijk profileren. 
Samen met de redactie 
en/of de tekstschrijver 
kijken we welke insteek 
het beste bij jouw 
bedrijf past. Is er een 
actualiteit waar we op 
aan kunnen haken of 
beschik je over unieke 
expertise? Dan maken 
we daar een goed 
artikel over. Of kies 
voor het format ‘De 
pitch’, waarin je in 2 
pagina’s jouw bedrijf 
pitcht. 

Formaat  Tarief
2/1 pagina  € 2750,  

(inclusief fotografie en redactie)
1/1 pagina € 1.850,  
  (inclusief fotografie en redactie)

Genoemde prijzen zijn netto, exclusief 21% BTW. 
Twee correctierondes zijn inbegrepen in het tarief, 
voor extra correctierondes geldt een meerprijs. 
Reserveren van branded content in de editie van 
mei is mogelijk tot uiterlijk 24 maart 2023, voor de 
editie van oktober is reserveren mogelijk tot eind 
augustus.

MEER INFORMATIE 
EN RESERVEREN

Wil je meer informatie over de mogelijkheden  
of wil je meteen reserveren? Neem dan contact  
op met Martine de Vogel via 0623467363 of 

adverteren@VOAonline.nl . 
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“W e werken aan 
een eigen sterke 
identiteit van 
winkelcentrum 

De Aarhof, juist om ook de Van Man-
dersloostraat en het Thorbeckeplein 
te versterken”, zegt Marcel Dammers 
van SB Real Estate. “Via ons informa-
tiecentrum hebben we ondernemers 
en omwonenden bij de planvorming 
betrokken.”

Het informatiecentrum voor de moder-
nisering van De Aarhof heeft  veel 
 belangstelling gehad van passanten en 
mensen die hiervoor speciaal het winkel-
centrum bezochten. De bezoekers gaven 
overwegend positieve feedback over 
de opwaardering van De Aarhof, het 
 woningprogramma en de architectuur.

Denken in domeinen
SB kijkt bij de herontwikkeling verder 
dan de ‘eigen’ vierkante meters: “De 
Aarhof concurreert nu met de Van 
Mandersloostraat en dat is niet goed. 
Concurreren willen we ook niet met het 
Thorbeckeplein. We moeten elkaar juist 
versterken”, vindt Dammers.
“Ons doel is om het hele centrumgebied 
Lage Zijde opnieuw op de kaart zett en. 
We zien drie domeinen: het Thorbecke-
plein voor de horeca, de Van Manders-
loostraat voor het winkelen en De 
Aarhof voor dagelijkse boodschappen.”

Twee woontorens
Voor meer reuring in het gebied komen 
er twee woontorens ‘op’ het winkel-
centrum. Het gaat om appartementen 
verdeeld over huur en koop in verschil-
lende prijsklassen. De hogere toren is 

aan de kant van het Thorbeckeplein 
gepland en de lagere aan de kant van de 
Van Boetzelaerstraat. 

“Over de woontorens komt uit de 
participatie de vraag of deze niet 
kunnen worden gewisseld. Dan valt 
de schaduw meer op het eigen grond-
gebied. Dat zijn we nu aan het onder-
zoeken”, zegt Dammers. Simpel is 
wisselen trouwens niet. Onder elke 
toren zitt en eigen functies zoals 
parkeerplaatsen, fi etsenbergingen, 
technische installaties en logistiek.

Eigen identiteit
“We willen voor het overdekte winkel-
centrum een sterke eigen identiteit 
creëren met twee supermarkten, een 
versplein, huishoudzaken en winkels op 
het gebied van persoonlijke verzorging”, 
vertelt Dammers. Dit geldt vooral voor 
de kern van De Aarhof. Voor de poten 
aansluitend op het ‘kijken en vergelijken’ 

winkelgebied is een overgang voorzien. 
Het middenplein wordt ook aangepakt: 
“Dat wordt sterk verbreed en er komt 
een rollerbaan voor winkelwagens.” 
Uit de participatie komt de wens voor 
een toiletgroep en deze wordt ingetekend.

Zure appel
De complete verbouwing van De Aarhof 
duurt ongeveer drie jaar en wordt waar-
schijnlijk in fasen uitgevoerd. “Dat heeft  
de minste impact op de omwonenden, 
winkeliers en het winkelend publiek”, 
legt Dammers uit. Desondanks is het 
een hele kluif. “We moeten met z’n 
allen door de zure appel heen bijten om 
het centrumgebied toekomstbestendig 
te maken!”

De Aarhof krijgt een 
sterke eigen identiteit

Marcel Dammers
SB Real Estate
participatie@aarhof.nl

DOOR SAMEN OP TE TREKKEN, WORDT HET HELE CENTRUMGEBIED STERKER

TEKST: EVELINE VERHOEVE 
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