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Esprit sluit in Purmerend
* Modezaak

Esprit is
deze week niet open gegaan en het is
onzeker wanneer de winkel weer in
bedrijf is.
Esprit heeft twee winkels in Purmerend. Voor mannen in de Plantsoensteeg en vrouwen kunnen naar de
Breedstraat.
De winkels zijn niet meer rendabel
en daarom is op het hoofdkantoor
Purmerend

tot een voorlopige sluiting besloten.
Wie komt ziet een briefje 'wegens
omstandigheden gesloten' en wie
belt hoort een signaal dat de lijn is
afgesloten.
De komende tijd wordt onderzocht
of het modemerk op een andere manier in Purmerend aanwezig kan
blijven. Het is de bedoeling van Esprit om een eigen winkel in de stad

te hebben. Maar dat er een andere
oplossing gevonden wordt is ook
mogelijk.
In verschillende steden is geen eigen
winkel van Esprit maar wordt het
merk verkocht in de warenhuizen
vanVenD.
De mannenmodezaak is er nu zes
jaar, de damesmode van Esprit was
al eerder te koop in Purmerend.
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Drie keer lol en dan de vitrine in
Marco van Nek
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Edam "Zo vindt iedereen het
leuk", zegt Arjan Ouwehand van
de Archeologische Werkgroep
Waterland, wijzend naar de vitrine
die hij net met Martin Visser heeft
ingericht. "Maar als je tot aan je
knieën in de bagger staat..."
Want daar komen de spinsteentjes,
de Jacobakan, pispot, glis en zalfpotjes vandaan. Op verschillende
plekken in Waterland gevonden
tijdens het baggeren. "Daar willen
wij ook altijd van weten. Vooral als
het gebeurt op plaatsen waar nog
niet eerder is gebaggerd."

Huis van Hilde
De vondsten van de Archeologische
Werkgroep zijn vanaf vandaag een
maand lang te zien in de Grote
Kerk Eda.În. In een film die bij de
expositie hoort, vertellen de leden
van de werkgroep over hun jaarlijkse veldwerkzaamheden. 'Ontdek Archeologie in.. .' is een mobiele tentoonstelling, die eerder op
Texel en in Wieringen was. Het is
een initiatief van de provincie
Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland en de Stichting
Oneindig Noord-Holland. Bedoeld
als promotie voor het nieuwe,
provinciale archeologische depot
het Huis van Hilde. Dat wordt
begin 2015 in Castricum geopend.
Aan de expositie is een archeologische fietsroute van S8 kilometer
gekoppeld. Die voert langs Purmerend, Kwadijk, Edam, Volendam,
Marken, Uitdam, Ransdorp, Zuiderwoude, Monnickendam en
npendam. Geïnteresseerden in
lokale archeologie komen langs
archeologische locaties, zoals dij-

Martin Visser en Arjan Ouwehand: "Het is de kunst van het weglaten."

ken, terpen en kanalen.
"Het is een beetje de kunst van het
weglaten hoor", concludeert Ouwehand als hij vondsten in de vitrine
plaatst. "Laten we ons aan de tekst
op de bordjes houden. Alleen spul-

len uit de middeleeuwen. Alles wat
er nu in staat, .k omt uit de periode
900-1300." Hij wijst op breuklijntjes en afgebroken stukjes. ,,Duizend jaar oud. Dan zitten er bij jou
ook scheurtjes in." De tentoonge-
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stelde vondsten komen deels uit
het eigen depot van de Archeologische Werkgroep, deels uit dat van
Museum De Speeltoren in Monnickendam. "Daar mochten we gerust
leentjebuur spelen. Ze hebben

genoeg." Als de vitrine klaar is,
zegt hij glunderend: "Archeologie
is drie keer lol. Eerst vooronderzoek, dan in een zooitje bagger
scherfjes verzamelen en dan het
archiveren."
-

Kleine paradijs niet
alleen voor kinderen
Debbie de Vries

*

Ook in het paradijs loopt niet altijd alles op rolletjes.
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Purmerend Een lang gekoesterde
wens van het Kinderparadijs in Purmerend ging gisteren in vervulling.
Jonge kinderen tot zes jaar kwmen
vanaf nu ook naar het Kinderparadijs. Voor hen is er een speciaal gedeelte geopend: het kleine paradijs.
"Deze doelgroep viel tot vandaag
buiten de boot", vertelt Angelique
Spruit van Clup Welzijn. ,,Alleen
kinderen van zes tot en met twaalf
jaar waren welkom. We hoorden
steeds vaker berichten dat de kleinere kinderen hier ook heen willen."
In het kleine paradijs kwmen zij
lekker buiten ravotten, vertelt
Spruit. "Dat is ook goed voor hun
motoriek. En we leren hen om zichzelf te vermaken met de natuur. Gewoon plezier hebben in de buiten-

lucht zonder speelgoed."
Het kleine paradijs heeft niet alleen
als doel meer kinderen naar de
speelgelegenheid te krijgen. Clup
Welzijn wil ook meer ouders bereiken. "We zijn toch een welzijnsorganisatie en willen graag met de
mensen in gesprek. Misschien lopen
er wel ouders rond met een hulpvraag. Zij kwmen altijd bij ons terecht voor een gesprek. Doordat we
nu ook de kleintjes toelaten, verwachten we ook meer volwassenen
te zien. Die gaan toch mee met hun
kinderen."
Het kleine paradijs werd geopend
door wethouder GeOffrey Nijenhuis. Hij is vroeger zelf nooit naar
het Kinderparadijs geweest, bekende hij. "Daarom kan ik nu ook niet
koken en heb ik twee linkerhanden."

