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SI NTE R K L A A S F E E ST Marcel

Schumacher gaat stoppen

Marcel Schumacher met zijn marsepeinen kunstwerk voor de patiënten op de kinderafdeling

zacht
voor je
huis

RODE KRUIS ZIEKENHUIS

In polonaise naar de
eindstreep geboetseerd
Na 44 jaar
komt er volgend jaar een
einde aan de marsepeinen verrassing van chefkok Marcel Schumacher
voor de patiënten op de
kinderafdeling van het
Rode Kruis Ziekenhuis in
Beverwijk. Dan neemt hij
afscheid.
Beverwijk "

Evan Moring

De lekkernijen worden speciaal gemaakt voor kinderen die het sinterklaasfeest noodgedwongen in het
ziekenhuis moeten vieren. Het begon ooit met kleine diertjes, maar
werd ieder jaar uitgebreider en gedetailleerder. ,,Mijn vader was banketbakker’’ zegt Marcel Schumacher. ,,Van hem leerde ik het vak.
Daarnaast heb ik het altijd erg leuk
gevonden om met marsepein te werken. Zo is het eigenlijk begonnen.’’
De marsepeinen lekkernijen worden thuis gemaakt en niet in de keuken van het ziekenhuis. ,,Al met al
ben ik zo toch flink wat avonden bezig. Maar als je dan de reactie ziet
van de kinderen is dat het allemaal
waard.’’
Zeker in dit, door corona geteisterde jaar, waarin veel dingen niet
door mogen gaan. In zijn afscheidsgedicht refereert Marcel daaraan:
,,Helaas het mag niet zo zijn, al het
leuke wordt ons afgenomen. Corona
gooit roet in het eten, zo is dat gekomen.’’
Door corona en omdat het zijn
laatste keer is, wilde Marcel extra
uitpakken. Dus werd er, in plaats
van een groot kunstwerk, voor ieder
kind individueel een kunstwerkje
gemaakt. ,,Het was eigenlijk een
heel saai jaar, waarin veel dingen
niet door konden gaan. Dus wilde
wat extra’s doen.’’
De figuren zijn, zoals Marcel dat
in zijn gedicht beschrijft, in polonaise naar de eindstreep geboet-

seerd. Het tafereel stelt een kabouter
met baard, grote groene muts en
bontgekleurde kleren voor. Te midGEZONDHEID

den van paddenstoelen, dennenappels en blaadjes.

ADVERTENTIE

Een vochtige neus is een ﬁlter tegen virussen
De neus zuivert ingeademde lucht. Vochtig
neusslijmvlies en de
trilhaartjes werken
samen om virussen,
bacteriën en stofdeeltjes uit de lucht
te ﬁlteren. In een
vochtige neus wordt
tot wel 10.000 liter
aan ademlucht per dag
schoongemaakt. Daarom is het van belang
om zo vaak mogelijk
door een ‘vochtige’
neus te ademen.
Droog neusslijmvlies
Bij droog neusslijmvlies
heeft de neus een
minder goede ﬁlterfunctie. Droge korstjes

en een trekkerig gevoel zijn een gevolg
van droog neusslijmvlies. Hierdoor wordt
het verleidelijk om in
de neus te peuteren.
Bacteriën en virussen
kunnen zo in de neus
komen. Omdat het
neusslijmvlies al te
droog is, kan het zich
moeilijker
verweren
tegen ziekteverwekkers.
Bevochtigt
A.Vogel Cinuforce neusspray Droog Neusslijmvlies* helpt eﬀectief bij
droog neusslijmvlies.
Het hydrateert en legt
een beschermend laagje
over het neusslijmvlies.

Dit helpt om uitdroging
te voorkomen. De
natuurlijke ingrediënten
houden de beschermende ﬁlterfunctie van
de neus intact.

Amysoft waterontharders zorgen voor
aangenaam comfort en gemak in huis.
Kalkaanslag op sanitair en in huishoudelijke
apparatuur is definitief verleden tijd.
Zelfs bestaande kalkaanslag verdwijnt.
Ervaar de Amysoft waterontharder.
Wij laten u graag het verschil tussen
hard en zacht water zien en voelen.
Hiervoor komen wij vrijblijvend
bij u thuis.

Amysoft waterontharders
• kalkvrij sanitair
• behoud van apparatuur
• beter voor uw huid en haar
• goed voor het milieu
• makkelijk te plaatsen

Medisch hulpmiddel,
lees voor gebruik de
gebruiksaanwijzing.
Koag-nr: 11-0620-2046
*

Een snelle oplossing bij neusverkoudheid
Een verkoudheid is
vervelend. Met een
verstopte neus kun
je bijvoorbeeld minder
makkelijk ademen.
Ook het contact met
anderen wordt beperkt
door je gesnotter.
Logisch dat je een
snelle oplossing bij
verkoudheid wilt.
Oorzaak verstopte
neus
Een verkoudheid kan
leiden tot meer slijmproductie en zwelling
van het neusslijmvlies.
Deze zwelling zorgt
voor een verstopte
neus. Hierdoor kun

je lastiger ademen
door je neus.
Effectieve en extra
krachtige oplossing
A.Vogel heeft een
eﬀectieve, éxtra sterke
natuurlijke neusspray:
Cinuforce Extra Forte*.
De neusspray verdunt
het slijm en laat opgezwollen neusslijmvlies
slinken. Het werkt extra krachtig en opent
de verstopte neus in 2
minuten**. Het houdt de
beschermende functie
van het neusslijmvlies
intact. Zo kun je snel
weer opgelucht en vrij
ademhalen.

amysoft
voor kalkvrij water

Medisch hulpmiddel,
lees voor gebruik de
gebruiksaanwijzing.
**
Aangetoond in een
gebruikersonderzoek bij
49% van de gebruikers.
Koag-nr: 11-1020-4396
*
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