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1 Van een enigszins doodgebloede winkelstraat met behoefte aan geïnspireerde 
detaillisten, heeft de Zijdstraat zich ontwikkeld tot het luxueuze en idyllische 
winkelhart van Aalsmeer.

2 De herplaatsing van de antiquarische zeventiende-eeuwse dorpspomp is 
symptomatisch voor de kolossale vernieuwing die zich in het leeuwendeel van de 
gereconstrueerde straten heeft voltrokken.

3 Een interview in het plaatselijke huis-aan-huisblad, waarin een ad remme winkelier 
zich schamper uitliet over de megalomane prestaties van een monopoloïde 
projectontwikkelaar, leidde binnen het ambtenarenapparaat tot een principiële 
discussie over nut en noodzaak van ad-hocinterventies/ad-hoc-interventies.

4 Niet alleen de vondst van de rugstreeppad en de tseetseevlieg, maar ook de uitbraak 
van een kudde galopperende przewalskipaarden zorgde voor een vertragend effect 
op de voltooiing van het N201-project.

5 Ook na een ellenlange vergadering over de do’s-and-don’ts van piramidevormige 
bloembakken vol lenteachtige orchideeën, kwam de dualistische gemeenteraad  
niet tot een principeakkoord over de aanstelling van een parttime  
leerling-onderhoudsmedewerker.

6 Hoewel boze tongen de gemeente van na-aperij beschuldigen, houdt het college 
van B en/& W hardnekkig vol dat de herinrichting van de Van Cleeffkade louter is 
geaccordeerd op basis van politiek-maatschappelijke argumenten en de winst van 
een langetermijninvestering. 

7 Terwijl de burgemeester vanaf zijn Frans balkon de half ontblote rondingen van 
bloemengodin Flora gadesloeg, klonk in de verte het eendimensionale geluid van 
reuzegrote heimachines in de zompige Aalsmeerse bodem.

8 De ingenieuze combinatie van een chic zorgcentrum en een goed geoutilleerde 
passantenhaven, heeft het sympathieke dorpscentrum getransformeerd in een 
walhalla voor doorleefde waterrecreanten, die deze metamorfose aangrijpen om  
hun oudedagsreserve te besteden.

9 De bibliofiele directeur-grootaandeelhouder van de lokale boekhandel, die een 
voorkeur tentoonspreidde voor exquise Angelsaksische literatuur, vertoonde een 
niet-aflatende drang om potentiële klanten te acquireren, en bood hen onder meer 
de kans om per e-mail of sms’je te bestellen.

10 In zijn chaotische afscheidsspeech op 28 augustus 2020 memoreerde de apetrotse 
voorzitter van de winkeliersvereniging quasinonchalant dat hij, na ruggespraak met 
het bestuur, kon debiteren dat de dorpskern weer geheel boven Jan was.



11 <extra zin> De opening van een à-la-carterestaurant in rococostijl was volgens 
sceptici exemplarisch voor de mcdonaldisering van het dorp, maar werd 
niettemin een succes dankzij een balorige jazzzangeres met O-benen, die tijdens 
haar onemanshows nota bene een pikketanissie verorberde zonder haar sexy 
prodentglimlach ook maar een moment te verliezen.


