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ZAANDAM - De Zaanse grafi-
cus Ed Visser (Zaandam, 1950) 
heeft donderdag 17 juli zijn open-
luchtexpositie ‘Zes torens, kunst 
in het nieuwe hart van Zaanstad 
geopend. De Japanse danskunste-
naar Kenzo Kusuda had de eer om 
de zes zeefdrukken op de bouw-
schutting aan de voet van de Sae-
ntower te onthullen. Dat deed hij 
met een kunstige dansact op de 
fiets, bij aangenaam zomers weer. 
Ed, die als kunstenaar/graficus al 
lang wordt gefascineerd door de to-
ren, is heel blij met de locatie. “Een 
betere plek om lang te exposeren is 
er niet.”

Diverse mensen hadden zich verza-
meld bij de bouwschutting op het 
pad dat van het Stadhuis naar het 
centrum van Zaandam leidt. Rond 
de klok van vijven opende Kenzo de 
expositie. Tijdens zijn dansact met 
de fi ets onthulde de danskunste-
naar in stijl de zes fraaie en kleuri-
ge zeefdrukken. Iedereen die langs-
loopt, kan nu dus even stilstaan om 
ernaar te kijken. 
Doordat de bouwschutting zo kaal 
was, kwam Ed op het idee om er 
een tentoonstelling te openen. “Een 
betere plek om lang te exposeren is 
er niet, zo met de Saentower zelf op 
de achtergrond”, zegt Ed dan ook. 
“Het is een apart gebouw. Door 
mijn expositie gaan mensen er 
misschien wel anders naar kijken. 

Het geeft een andere uitstraling. Ik 
hoop dat het stimuleert om bijzon-
dere foto’s te maken.”

Saentower
In 1990 heeft Ed een mobiele zeef-
drukkerij gekocht om zeefdrukken 
te produceren. Dat is een speciale 
techniek waarmee onder meer beel-
dende kunst kan worden gemaakt. 

“Om het apparaat, de Blackbox1, uit 
te proberen, besloot ik in mijn gara-
ge opnames voor zeefdrukken van 
de Saentower te maken. Vanwege 
de manier waarop deze gebouwd is, 
vond ik dit vanaf het begin een intri-
gerend gebouw. Bovendien was dit 
het eerste echte vertoon van macht 
van de Zaanse kruidenier, die heel 
lokaal en klein in Oostzaan was be-

gonnen. Zo kwam ik tot de werken, 
waarvan grotere exemplaren in een 
nieuw jasje nu aan de voet van de 
toren zijn tentoongesteld.”
Albert Heijn blijft een soort rode 
draad in het leven van Ed. Vanaf de 
plek waar de grafi cus nu zijn atelier 
heeft, kijkt hij uit op het huidige 
hoofdkantoor van de Zaanse krui-
denier aan de Provinciale Weg.

“Mensen gaan er anders naar kijken”
Ed Visser opent openluchtexpositie over de Saentower

Ed Visser bij een aantal van zijn net onthulde werken. Op de achtergrond de Saentower. (Foto: Daan Ruijter)
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REGIO - Het WK voetbal in 
Brazilië was een toernooi om 
met volle teugen van te genie-
ten. Een derde prijs voor ‘Onze 
Jongens’ op een prachtige toer-
nooi. 

Ook de lezers van onze kranten 
genoten van het spektakel en 
deden vol overgave mee aan de 
WK puzzel. Uit het grote aan-
bod zijn de volgende Noord-
Hollandse winnaars getrok-
ken. De jeugdige winnaartjes 
van het ‘Tel de Ballen’ spel heb-
ben inmiddels bericht gehad en 
hun Bart Smit cadeaubon ont-
vangen.
1e prijs: fl atscreen TV: Pietro 
Mondano, Egmond aan Zee.
2e prijs: iPad: Erik, Jose, Mats 
en Ids Kruijer, Heerhugo-
waard.
3e prijs: arrangement Golf-
zang: Carolien Schilder, Ben-
ningbroek.
4e prijs: arrangement Hamp-
shire Hotels: Frits Hartgers, 
Heerhugowaard.

Van harte gefeliciteerd.

Prijswinnaars 
WK puzzel
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Bio
uit eigen tuin!  

Fam. A. Bax, Zeedijk 4 Assendelft

 

Bio
uit eigen tuin!  

Fam. A. Bax, Zeedijk 4 Assendelft

 
Voor nieuwe aardappelen en verse 
groenten en fruit uit eigen tuin!  

*aanbieding: Biologische spits- en bloemkool 
 uuit eigen tuin!  € 1,49 per stuk 

 Geopend: vrijdag en zaterdag van 10:00-17:00  
 Daarnaast is iedereen van maandag t/m zaterdag van harte 
 welkom om een kopje koffie te komen drinken op ons rustpunt e
 om  een kijkje te komen nemen op onze kinderboerderij! 

�Fam. A. Bax, Zeedijk 4 Assendelft�

https://www facebook com/deboerenskuur?ref hl

TE HUUR Signaal 28, Purmerend

GEHEEL AFGEWERKT EN GEBRUIKSKLAAR !!
HUURPRIJS € 1450,- PER MAAND geen BTW

Bel voor meer informatie met 0633728193

Te huur aangeboden 
deze fraaie, 

representatieve 
kantoor-/

showroomruimte 
(240m²). 

Hoeklocatie en 
spraakmakende 

architectuur.
Ook te huren in 

gedeeltes.

Houthavenkade 50
1506 PD  Zaandam

Tel. 075 - 616 48 85

Wij repareren dit deskundig en 
steunen uw clubkas!

regelt uw schade 
met clubliefde!

Voor elke gerepareerde 

schade storten wij 

€ 12,50

in de clubkas 

van uw keuze

www.oudenaren.nl

Autoschade K. van Oudenaren is al ruim
veertig jaar FOCWA schadespecialist voor
particulieren, bedrijven en verzekeraars.
Het team van specialisten verzekert u
van vakwerk en neemt de administra-
tieve zorg uit handen. Daarbij staat er
een passende leenauto klaar; u bent snel
weer op weg!

K. van OUDENARENK. van OUDENAREN B.V.B.V.

?

Deelnemende clubs:

Al meer dan 40 jaar een vertrouwd adres!

Direct contant geld!
INKOOP - VERKOOP - TERUGKOOP

usedproductszaandam.nl | 075 - 616 45 44 | zaandam@usedproducts.nl

Laptops 

LCD-/LED-tv’s 

Smartphones 

Gameconsoles 

Fietsen 

Audio

Tablets 

Goud

Camera’s 

Gereedschap

Used Products zaandam
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