
TOP COACH MIKE YARNOLD 
“GOLF IS EEN MINDGAME”

HEEL VEEL LEKKERS VAN
VERS HEEMSTEDE

ELKE DAG FEEST BIJ

FO L AT

 “Een burgemeester  
moet benaderbaar zijn,  
        een mensen-mens”

Nummer 2 
december

2015

H I K  n r  1  a u g u s t u s  2 0 1 5 1

THE SKY IS THE LIMIT VOOR

A M S T E R D A M

GERT-JAN PRUIJN OVER ‘ZIJN’

KONINKLIJKE HFC

BACK IN SHAPE MET
NIEUW GROENENDAAL

    “Waar ik ook heen ga,
ik keer altijd terug 
     naar Heemstede”

B O U D E W I J N  
DE GROOT

BLOND

Nummer 1
augustus

2015

Mediakaart  
   2019

MET JE NEUS IN DE BOEKEN BIJ 
DE BIBLIOTHEEK  
H E E M S T E D E

BUURTPREVENTIE 
DOOR MIDDEL VAN WHATSAPP

MOOIE MODE BIJ
MES AMIS

LASSE  
SCHÖNE

“Mijn vrouw en ik worden  
samen oud in Heemstede.”

Nummer 3
maart

2016

IRENE
MOORS

“Heemstede heeft een vruchtbare 
grond voor mensen die vanuit 

hier de wereld veroveren”

Nummer 4
juni

2016

OP HET RECHTE PAD
MET PHILIE BURGERS
 
HEEMSTEEDE’S NEXT TOP MODELS
KIKI BOREEL & LAURA GROOTES

 
FIJNPROEVEN BIJ
TOKO VONN

grafisch ontwerp
drukwerk
signing
mega visuals
fotografie
relatiegeschenken

Bedankt!
Hoe gaat het met... 

BARRY 
HUGHES ?

Nummer 5
september

2016

HLTC: TENNISCLUB MET OOG VOOR 
TRADITIE EN SFEER
 
STICHTING PODIA HEEMSTEDE
OP NAAR HET NIEUWE SEIZOEN
 
HET HEEMSTEDE BOEK
HIK GEEFT EEN EXCLUSIEVE  

SNEAK PEAK!
Kids Merchandise/Kids Marketeers
Gebouw Kennemerhaghe
Leidsevaartweg 99-0 (begane grond)
2106 AS Heemstede
Tel: +31 23 303 03 60
www.kidsmerchandise.nl

Creatieve concepten
voor een blijvende indruk

Kids Merchandise
Vergroot de beleving rondom uw merk met de customized 
producten van Kids Merchandise. Met een character 
als uitgangspunt maken wij alle denkbare producten. 
Een rugzak, liedjesboek, placemat, memoryspel, drink-
beker, knuff el, bouwpakket of volledig mascottekostuum; 
de mogelijkheden zijn eindeloos. Wij ontwikkelen de mooiste 
merchandise voor een blijvende indruk. Producten van 
hoogstaande kwaliteit die vele nieuwsgierige kinderhanden 
doorstaan. Naast de ontwikkeling van uw grafi sche designs, 
characters en/of illustraties, neemt Kids Merchandise des-
gewenst ook aspecten als copywriting, fotografi e, animatie, 
app design en drukwerk voor u uit handen. We hebben 
professionele illustratoren, vormgevers en redactie in huis. 

Gezamenlijk zorgen we voor het beste resultaat.

Character design
Characters geven uw organisatie een gezicht en zorgen 
voor herkenning bij (potentiële) klanten. Kids Merchandise 
is specialist op het gebied van character design; het restylen 
van characters, uitbreiden van bestaande personages in 
eenzelfde stijl of een geheel nieuw character ontwerpen.

Onze illustratoren beheersen de meest uiteenlopende 
tekenstijlen en weten dus altijd een character te ontwerpen 
dat bij uw organisatie en doelgroep past. Wordt het een 
stoere piraat of guitige eekhoorn? Niets is ons te gek.

Op onze website kunt u onze vele mogelijkheden zien. 

WWW.KIDSMERCHANDISE.NL

Nummer 6
december 

2016

IN DE SCHOOLBANKEN VAN DE CRAYENESTERSCHOOL
 SLA JE SLAG BIJ MORE&MORE
 DE NIEUWSTE CLUB VAN 
HEEMSTEDE:      HBC GYMNASTICS

NILS  
VERKOOIJEN:  
”MIJN LIEFDE VOOR ACTEREN  
  BEGON IN HEEMSTEDE”

GRAFISCH ONTWERP

DRUKWERK

SIGNING

MEGA VISUALS

FOTOGRAFIE

RELATIEGESCHENKEN

UW ZWITSERS
ZAKMES IN VISUELE 

COMMUNICATIE

023 30 30 360
www.mediadam.nl

Nummer 7
m a a r t 

2017

LINNAEUSHOF IS EN BLIJFT EUROPA’S GROOTSTE SPEELTUIN

DE ANDERE AANPAK VAN BASISSCHOOL ICARUS
 ZANDVOORTSELAAN WEST 
HET LEKKERSTE STRAATJE VAN HEEMSTEDE

JOB
COHEN 
OVER OPGROEIEN IN HEEMSTEDE 

Gebouw Kennemerhaghe | Leidsevaartweg 99-0 | 2106 AS Heemstede | 023-3030360 | info@mediadam.nl | www.mediadam.nl

Nummer 8
juni

2017

Download de 
gratis HIK-App

 hik-heemstede hik-heemstede hik-heemstede hik-heemstede hik-heemstede

Wat is er te doen? Wat is het laatste nieuws? Waar kan ik overnachten? 
Welk weer wordt het vandaag? Wat zijn de laatste sportuitslagen? 
Tot hoe laat zijn de winkels open? Al deze antwoorden vind je in de 
HIK-App! Kijk ook in de app voor aantrekkelijke kortingen en verkoop 
je producten binnen Heemstede.

www.hik-heemstede.nl

Dé complete app over 
Heemstede! Of je nou 

bewoner of toerist bent; 
de HIK-App bevat alle 

informatie over Heemstede.

Dé complete app over 
Heemstede! Of je nou 

bewoner of toerist bent; 
de HIK-App bevat alle 

informatie over Heemstede. ?

Nu te downloaden in de App Store! MAMALOVES MAAKT SIERADEN MET ONTROERENDE VERHALEN 

ALEXANDRA
ALPHENAAR
OVER HAAR JEUGD, WERK, 
HET MOEDERSCHAP EN HEEMSTEDE

TEYLERS: HET MUSEUM VAN DE VERWONDERING

DE NIEUWE KOERS VAN DE 
PRINSES BEATRIXSCHOOL  

Nummer 9
september 

2017

GASTON
STARREVELD 

EINDELIJK WEER TERUG IN HEEMSTEDE

P R O E F L O K A A L 
DE GROENE DRUIF    

BESTAAT 35 JAAR

C’EST BON: 

DE SNOEPWINKEL VOOR 
V O L W A S S E N E N

OP BEZOEK BIJ HET

OUDE SLOT

Business Post Kennemerland is een bedrijf van sociale onderneming Paswerk.
Wij bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Muhteren en Mehmet, 
uw postsorteerders

Nummer 10
december 

2017

EEN VORKJE PRIKKEN BIJ RESTAURANT MT

HOE GAAT HET MET... 

BRENDA SCHULTZ-MCCARTHY? 

LE GRAND CRU LEERT ONS SAVOUREREN   
FIT  HET  NIEUWE  JAAR  IN  MET  BMI HEEMSTEDE

Business Post Kennemerland is een bedrijf van sociale onderneming Paswerk.
Wij bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Dennis Cornelisse
uw postbezorger

Nummer 11
maart
2018

ALLES OVER DE 
G E M E E N T E R A A D S -
VERKIEZINGEN

MET GOOD SAFARI  NAAR   

TA N Z A N I A
OP VISITE BIJ  

CHEVAL BLANC

WERELDVOETBALLER

JOHAN 
NEESKENS

Business Post Kennemerland is een bedrijf van sociale onderneming Paswerk.
Wij bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Mariska van Roode 
en Jan Schipper 
uw postbezorgers

Nummer 12

juni
2018

BBQ TIPS VAN MARCUS POLMAN
 
SMULLEN BIJ DE HEERLIJKHEID
DE TOEKOMSTPLANNEN VAN RACING CLUB HEEMSTEDE

ASTRID 
NIENHUIS 
ONZE NIEUWE BURGEMEESTER 

Business Post Kennemerland is een bedrijf van sociale onderneming Paswerk.
Wij bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Antoon Poelgeest
uw pakketbezorger

Nummer 13
september

2018

BASISSCHOOL DE ARK OVER DE NOORDWIJKSE METHODE
 
WAAN JE IN HET AUTHENTIEKE ITALIË BIJ LA VIA

GERTJAN TAMERUS: HFC’S NIEUWE HOOFDCOACH

EEN TRIP DOWN MEMORY LANE 

MET ERIK VAN MUISWINKEL

H I K  n r  1 4  D E C E M B E r  2 0 1 8 1

Nummer 14
december

2018

DE DIVERSITEIT VAN WIJ HEEMSTEDE
 

HOCKEY REPUBLIC: HET HOCKEY-WALHALLA

EEN VORKJE PRIKKEN BIJ BISTRO DEUX

ALEXANDER RINNOOY KAN
ERVARINGEN VAN EEN OPTIMIST

Business Post Kennemerland is een bedrijf van sociale onderneming Paswerk.
Wij bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Dennis Cornelisse
uw postbezorger

90 JAAR JACOBASCHOOL
 
SKINPOINT LAAT JE WEER STRALEN

EKOPLAZA: BIO IS BETER

KEES PRINS
HET BEGON IN HEEMSTEDE

Nummer 15
maart
2019

Fotografie: Willem Prins

SOUTHERN CROSS IN EEN NIEUW AUSTRALISCH JASJE

HBC: DE OUDSTE VOETBALCLUB VAN HEEMSTEDE

RASECHTE RACEFAMILIE 
BLEEKEMOLEN

Nummer 16

juni
2019

Business Post Kennemerland is een bedrijf van sociale onderneming Paswerk.
Wij bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Mariska van Roode 
en Jan Schipper 
uw postbezorgers

EEN BALLETJE SLAAN BIJ 
DE HAARLEMMERMEERSCHE GOLFCLUB 

COLLEGE HAGEVELD IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST

EVEN VOORSTELLEN: HET TEAM VAN TANDZUIVER

SPORTGEK
BARBARA BAREND

Nummer 17
september

2019

Fotografie: Julie Blik/FACESTORIES

PLEXAT ZOEKT JONGE VRIJWILLIGERS



Mediakaart
Heemstede In Kaart (HIK) is hét glossy magazine voor en door Heemstedenaren. Met 
haar opvallende en luxueuze uitstraling een lust voor het oog. HIK brengt Heemstede in 
kaart met nieuws, portretten en reportages van gemeentegenoten. De lezer wordt op de 
hoogte gebracht van al het moois wat de gemeente te bieden heeft. HIK biedt daarnaast 
een podium aan lokale ondernemers. Maak heel Heemstede en omstreken bekend met 
uw dienst of product door een bijdrage aan het magazine. Deelname is mogelijk op vele 
verschillende manieren, zoals een advertentie, reportage of productpresentatie. HIK wordt 
huis-aan-huis verspreid, uitgezonderd adressen met ja/nee- en nee/nee-stickers. Tevens 
wordt het magazine gratis verspreid via sportclubs, banken, zorgpraktijken, de gemeente en 
de bibliotheek van Heemstede.

Lezersprofiel: HIK is een glossy magazine voor de welgestelde en ondernemende 
Heemstedenaar. Ze werken hard, maar nemen ook ruim de tijd voor een goed glas wijn 
of een smakelijk diner met hun familie en vrienden. Ze geven hun geld graag uit aan 
kwalitatief hoogwaardige producten en verre reizen. Meer dan de helft van de inwoners van 
Heemstede is boven de 45 jaar en de man-vrouw verdeling is ongeveer gelijk. 

Oplage: 8.000 exemplaren
Formaat: 250 x 350 mm (staand)
Aantal pagina’s binnenwerk: 48 pagina
Verschijningsfrequentie: 1x per kwartaal

Inhoud magazine
In onderstaande rubrieken is het mogelijk 
om ruimte te reserveren, of kies voor een 
advertentie op de backcover of een van de 
twee binnencovers.

• Cover story

• Financieel

• Wonen

• Sport

• Onderwijs

• Reizen

• Media

• Online

• Juridisch

• Business

• Kids

• Culinair

• Beauty & Gezondheid

• Mode

• Lifestyle

• Kunst & Cultuur

• Society

• Agenda 

Advertentie
Zet uw bedrijf in de schijnwerpers met een full colour advertentie in  
ons magazine.

Binnenzijde cover  € 1.250
Achterzijde cover  € 1.750
2/1 pagina (spread) € 1.125
1/1 pagina  €    750

Advertorial /Bedrijfspresentatie
Belicht uw bedrijf met een advertorial of kies voor een geheel  
verzorgde reportage van uw bedrijf in ons magazine. 

2 pagina’s € 1.370 
1 pagina  €    955

Voor reservering van advertentieruimte in HIK 
magazine kunt u contact opnemen met Robbert-Jan 
Driessen via rjd@kidsmarketeers.com 
of (023) 30 30 360.

De prijzen van advertorials zijn inclusief fotografie, 
redactie en vormgeving. Genoemde prijzen zijn 
exclusief btw.

2019

Verschijningsdata 2019 

Nummer 15 Maart 2019
Nummer 16 Juni 2019
Nummer 17 September 2019
Nummer 18 December 2019

Verspreidingsgebied (7.500 stuks)
Huis aan huis in de volgende postcodes:
2102, 2104, 2105, 2106
Postcode 2101 bij alle bedrijven 
(niet in brievenbussen met een sticker)
De overige 500 stuks liggen o.a. bij het
gemeentehuis



Advertorial / 
Bedrijfspresentatie
• Alle redactionele pagina’s worden opgemaakt volgens het 

stramien van het HIK magazine. Binnen dit stramien wordt 

geen gebruik gemaakt van vette of gekleurde woorden 

of stukken tekst. Indien u een stuk tekst eruit wilt laten 

springen, kunt u een kader gebruiken. 

• Een pagina bevat gemiddeld 500 woorden. Per afbeelding 

gaan er 100 tot 150 woorden van de bruto tekst af.

• Logo aanleveren als .AI of .EPS bestand. Indien niet mogelijk 

kan een hoge resolutie .PNG, .TIFF, .PDF of .PSD bestand ook 

voldoen. (onze studio beoordeelt of dit bruikbaar is)

• Afbeeldingen aanleveren met een zo hoog mogelijke resolutie. 

LET OP! Afbeeldingen moeten zelf gemaakt of in eigen beheer 

zijn, het is verboden om afbeeldingen zomaar van internet af 

te halen en die in uw drukwerk te gebruiken.

• Tekst en beeld worden opgemaakt volgens het stramien van 

het magazine. De HIK-studio bepaalt dan ook de uiteindelijke 

indeling. U kunt de voorkeur voor de plaats op de pagina van 

beeld wel uitspreken. De HIK-studio kan niet garanderen dat 

dit ook wordt uitgevoerd.

Advertentie
• Aanleveren via e-mail. Bij grote bestanden die niet via de 

mail kunnen graag WeTransfer.com gebruiken.

• Formaat: 250 x 350 mm (staand)

• Opgemaakte pagina’s aanleveren als hoge resolutie 

(minimaal 300 DPI) PDF. De HIK-studio kan in deze 

pagina’s geen correcties meer doorvoeren.

• Alle kleuren in CMYK, dus geen steunkleuren (PMS) of 

RGB-kleuren in het bestand.

• Aflopende advertentie: reken 3 mm afloop rondom 

(dus boven, onder, links en rechts). Het bestand dat u 

aanlevert, is dus 3 mm groter dan het formaat dat over 

moet blijven. Zo kan het magazine gesneden worden 

zonder dat uw advertentie wordt aangetast.

• Alle teksten dienen omgezet te worden naar 

lettercontouren voor het uitsluiten van fontconflicten.

• Belangrijke tekst, beeld en kaders moeten tenminste 8 

mm van de snijrand afstaan.

• Een advertentie mag niet voorzien zijn van een knipbon.

• Een advertentie mag uit maximaal 40 woorden bestaan.

• Advertenties die niet aan bovengenoemde voorwaarden 

voldoen, moeten opnieuw worden aangeleverd.

• Advertenties moeten foutloze tekst bevatten. De HIK-

studio kan hierin geen wijzigingen meer doorvoeren.

Aanleverspecificaties
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In 1989 werd Auto Halan van de familie 

Haaker officieel Lancia-dealer in  

Amsterdam. Twintig jaar later kwam 

het Heemsteedse filiaal erbij, waardoor 

het dealerschap werd uitgebreid met 

de merken Fiat en Jeep. In 2008 nam 

Benjamin Haaker het stokje van zijn 

vader over en vond dat Halan (een krui-

sing tussen Haaker en Lancia) de lading 

niet meer dekte. Zodoende veranderde 

de naam in januari 2017 naar Mobility 

Group Haaker (MGH). 

“Door de rayons is er een verdeling van 
automerken. Zo vind je bij de Heemsteedse 
vestiging Fiat en bij de Amsterdamse vestiging 
Jeep, Chrysler en Dodge. Je kunt echter bij 
beide vestigingen voor alle merken terecht. 
We vinden de persoonlijke benadering erg 
belangrijk, dus dan moet men overal terecht-
kunnen.”

Fiat 60th anniversary
Als je de showroom op de Cruquiusweg bin-
nenstapt, valt het strakke interieur gelijk op. 
“Het is geen toonzaal, maar een galerie. Fiat 
bestaat zestig jaar, dus er is een hoop moois 
te zien. Zo hebben we hier de allereerste Fiat 
500 staan, maar ook de laatste uitgave van 
Fiat: de Tipo. De Tipo is uitgekomen in een 
hatchback en een station. Dat zijn gezinsauto’s 
die qua prijs-kwaliteitverhouding erg goed in 
de markt liggen. Verder blijft de Fiat 500 altijd 
een topper en is de Panda niet meer uit het 
assortiment weg te denken.”

Kennis van alle merken
Maar hoe zit het dan met Lancia? “Hoewel 
Lancia steeds meer verdwijnt buiten Italië, 
kun je bij MGH nog wel terecht voor een 
nieuwe Lancia Ypsilon of voor onderhoud en 
reparatie van je huidige Lancia. Sowieso kan 
men hier met alle automerken terecht, of het 
nou om een vraag of om onderhoud gaat. Onze 
monteurs zijn zo goed geschoold, dat ze elk 
merk kunnen behandelen.”

Persoonlijk en professioneel
MGH mag dan wel een familiebedrijf zijn, 
maar is wel anders dan anderen. “We hebben 
meer mensen in dienst dan een familiebedrijf, 
maar hebben minder merken dan een grote 
holding. We zijn te klein voor het tafellaken, 
maar te groot voor het servetje en dat is goed. 
Ik zie wel dat schaalvergroting een must is, dit 
zal dan ook binnen twee à drie jaar gereali-
seerd moeten worden. Dat is goed te doen; de 
kosten kunnen prima verdeeld worden en het 

Benjamin Haaker
Eigenaar
Mobility Group Haaker

•L
IF

E
S

T
YL

E

1 Een warm welkom. Dienstbaarheid, een open en warme uitstraling, enthousiasme, teamspirit en  
bovenal gastvrijheid staan bij ons op de allereerste plaats. Wij willen dat u als klant graag langskomt 

bij Mobility Group Haaker. De versgemalen koffie en onze enthousiaste medewerkers maken uw bezoek een 
plezierige aangelegenheid.

2 Oplossingen op maat. Wij denken graag met u mee, wij bedenken altijd de juiste oplossing voor u met 
aandacht voor de beste prijs-kwaliteitverhouding. Wij denken in oplossingen en niet in problemen,  

uw mobiliteitsproblemen en -vraagstukken lossen we graag voor u op. En op zo’n manier dat u uiterst  
tevreden bent met de oplossing.

3 Goede service. We maken altijd duidelijke afspraken met u, we bieden een betrouwbare service:  
veiligheid boven alles, niets is ons teveel en we zijn altijd voor u (online) beschikbaar. We horen de 

vraag achter de vraag en denken graag met u mee.

4 Vakmanschap. Al onze medewerkers zijn vakbekwaam, gespecialiseerd en worden op frequente basis 
bijgeschoold. Onze medewerkers beschikken over het juiste gereedschap, geschikt voor de merken 

waaraan we werken. Tevens hebben zij veel ervaring in huis. Zo wordt u professioneel en snel geholpen.

5 Mobility Group Haaker ontzorgt. Wij bieden gedegen advies op het gebied van verkoop en onderhoud. 
Wij houden u altijd mobiel. Wij ondersteunen alle vormen van mobiliteit. Wij leveren haal en breng- 

service en wij bieden altijd de juiste prijs-kwaliteitverhouding. Wij zorgen ervoor dat u geen zorgen heeft  
op het gebied van mobiliteit.

6 Uw mening telt. Uw mening is voor ons belangrijk, daarmee kunnen wij onze service verbeteren. Spreek 
onze medewerkers aan, geef uw mening op klantenvertellen.nl of reageer op Facebook, Instagram of 

Twitter. Wij doen er alles aan om de klantentevredenheid op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.
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Cruquiusweg 35
2102 LS Heemstede

www.mgh.nl/heemstede 

maakt geen verschil onze backoffice nou met 
twee of vier vestigingen bezig is, zolang de 
systemen maar goed op orde zijn, en dat is het 
geval. Met ons CRM-systeem onderscheiden 
we ons van andere dealers. We kunnen heel 
goed persoonlijk blijven. Als iemand bijvoor- 
beeld jarig is, krijgt diegene een belletje in  
plaats van een automatisch kaartje. Dat 
kaartje is te onpersoonlijk en past niet bij ons. 
MGH blijft persoonlijk én professioneel.”

Nieuwe kansen voor MGH
Het woord Mobility is niet voor niets aan de 
nieuwe naam toegevoegd. “We proberen 
met mobiliteit vernieuwend te zijn en dat is 
in de breedste zin van het woord. Boven de 
Amsterdamse vestiging zit sinds kort een 
fietsengroothandel, De Fietsfabriek, waarin  
ik een mooie combinatie zie ontstaan. 
Amsterdammers betalen zich scheel aan auto- 
kosten, zeker diegenen zonder gezin. Binnen- 
kort gaan we een pilot draaien waarbij we een 

soort abonnement introduceren. Je kunt een 
fiets leasen en als je dan bijvoorbeeld in het 
weekend naar je familie gaat, kun je een auto 
van ons pakken. Dit wordt uiteraard ook moge- 
lijk voor Heemstedenaren en Haarlemmers.”

Stereotype autoverkoper?
“MGH probeert altijd een mobiliteitsoplossing 
voor mensen te vinden. We kijken eerst naar 
de behoefte in plaats van dat we gelijk een 
nieuwe auto proberen te verkopen. Als iemand 
interesse heeft in een Fiat 500 en we vragen 
door, krijgen we soms te horen dat iemand 
dan bijvoorbeeld een gezin met drie kinderen 
heeft. Dan is de Fiat 500 niet de auto voor jou 
en denken we mee wat dan wel bij jouw situa-
tie past. Bij Mobility Group Haaker kom je niet 
het stereotype autoverkoper tegen.”

De 6 zekerheden van 
Mobility Group Haaker

“We zijn te klein voor het 
tafellaken, maar te groot 

voor het servetje”

Fleur komt uit de zakelijke dienstverlening, 
de werving en selectie om precies te zijn. 
Hoewel het geweldige en leerzame jaren 
waren, bracht het werk haar persoonlijk te 
weinig. “Het ging te vaak over het maximali-
seren van omzet en het realiseren van targets 
en doelstellingen. Daar kon ik mij niet meer 
mee identificeren.” Fleur gooide het roer om 
en is precies dat gaan doen wat ze leuk vond 
en waarvan ze zeker wist dat ze het ook goed 
kon; de opleiding voor schoonheidsspecialist. 
“De huid, schoonheidsspecialisatie, massage- 
therapie en alles daaromheen hebben mij 
altijd enorm gefascineerd. Dat, in combinatie 
met klantcontact op een persoonlijk niveau,  
is voor mij de ultieme match.” Ook na haar  
opleiding is Fleur altijd haar kennis over  
het vak en de huid blijven aanscherpen met 
trainingen en opleidingen.

Zorg goed voor je huid
“Je huid is je grootste orgaan, daar moet je 
goed voor zorgen. Iedere huid kan te allen 
tijde verbeterd worden en kan met de juiste 
methodes en technieken een gezonde, vitale 
en jeugdige toekomst tegemoet zien. Met 
behulp van specifieke producten in combinatie 
met daarbij horende massagetechnieken,  
is het mogelijk om het zelfherstellende ver-
mogen van de huid te stimuleren. Dat zelf- 
herstellende vermogen zorgt voor zowel  
een gezonde als een stralende huid.” 

Fleur Skincare werkt onder andere met het 
huidverbeterende merk hannah. Fleur is 
inmiddels gecertificeerd hannah huidcoach en 
bindweefselmasseur. De hannah bindweefsel-
massage stimuleert de huiddoorbloeding, 
werkt op verjonging van de huidstructuur, 
reductie van blokkades en het verstevigen  
van het bindweefsel. “De resultaten bij regel- 
matige toepassing van de hannah bindweefsel- 
massage zijn verbluffend op langere termijn, 
maar ook op korte termijn zie je resultaat. 
Zeker in combinatie met de hannah produc-
ten die je thuis kunt gebruiken.” Door de huid 
goed te doorbloeden, is deze beter in staat om 
voedingstoffen uit huidverbeterende produc-
ten op te nemen en afvalstoffen af te voeren. 
Bij een slechte doorbloeding kunnen onder 
meer rimpels, verklevingen of acne ontstaan. 
“In mijn praktijk werk ik aan de gewenste 
huidverbetering, of het nu gaat om rimpels, 
acne, pigmentvlekjes, grove poriën, een vale 
teint of eczeemplekjes.”

Een beetje mindfulness
Naast het stuk huidverbetering vindt Fleur 
het ook belangrijk om tijdens haar behande-
lingen bij te dragen aan een stuk ontspanning 
voor haar klanten. “Het leven is te gehaast 
tegenwoordig. Iedereen wil alles doen, overal 
zijn en houdt honderd ballen in de lucht. Als 
moeder van een gezin met kleine kinderen en 
een goedlopende eigen praktijk weet ik daar 

Fleur Avis-Obermann opende in 2008 Fleur Skincare,  

praktijk voor schoonheidsspecialisatie en huidverbetering. 

Fleur is TCI gediplomeerd schoonheidsspecialist en kernlid 

van de Anbos Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging. 

alles van. Huidverbetering in combinatie met 
een beetje mindfulness zou ik het willen  
noemen. De eerste paar minuten van een be-
handeling geef ik altijd een beetje ruimte om 
wat te praten maar daarna benoem ik ook echt 
dat het prettig is om de resterende tijd in stilte 
door te brengen. Het is zo ontspannen om af 
en toe gewoon te zijn en niets te hoeven doen, 
zelfs niet te praten. Als klanten enigszins 
gespannen bij mij binnen komen en ontspan-
nen en met een stralend gezicht de deur uit 
gaan dan geeft mij dat een goed gevoel.” Fleur 
Skincare biedt persoonlijke aandacht door een 
zorgvuldige huidmeting met de Skin Analyzer, 
een goed huidadvies en op maat gemaakte 
behandelingen in een prettige ambiance. 

Naam: Fleur Avis- Obermann (41)
Getrouwd met: Frits Avis (44)
Kinderen: Jack (8), James (6)  

& Cooper (4)
Opleiding: hbo Lerarenopleiding  

Engels, PR & Voorlichting Schoevers
Woont in Heemstede sinds: 2006

Hobby’s: ”koken voor de liefsten, ballet, 
muziek luisteren, collages maken”

Heemsteedse hotspot: het bankje aan 
het eind van de Amalia van Solmslaan 

aan de Scheltemakade aan het Spaarne. 
Bij mooi weer gezellig picknicken en 

bootjes kijken met de kinderen.
Motto: ”A smile is the best makeup”

Lucas van Leydenlaan 12
2102 AZ Heemstede

www.fleurskincare.nl

Stay
Beautiful

Fleur Avis-Obermann
Eigenaresse

Fleur Skincare

Fotografie: Cynthia van Dijke
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