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1 De cultuurhistorische rijkdom van Aalsmeer wordt nergens beter tentoongespreid 
dan op de Historische Tuin, waar onder meer Phalaenopsis en Kalanchoë te 
aanschouwen zijn.

2 De eerstesteenlegging van een nieuw galerietje in de Dorpsstraat liep jammer 
genoeg uit op een echec, doordat een Franssprekende genodigde zich openlijk 
beklaagde over het niveau van de bordeauxwijn.

3 De jaarlijkse gedichtendag was een succes vanjewelste, ondanks de aanwezigheid 
van een recalcitrante poëet, die zich met behulp van een transistorradiootje op 
gênante wijze manifesteerde als variétéartiest.

4 Van een illegaal fenomeen voor een handvol diehards heeft de Pramenrace 
zich ontwikkeld tot een ijkpunt in het jaar, waarbij vreemd uitgedoste en licht 
beschonken slimmeriken zich en plein public laten rondvaren door stoïcijnse 
schippers.

5 De hoogbejaarde bezoeker van het carnaval in Poelgilderdam manoeuvreerde zijn 
eigele rollator met mathematische precisie door de deinende menigte, om aan de 
langgerekte toog van het horeca-etablissement een gin-tonic en twee roseetjes te 
bestellen.

6 Dankzij uitmuntende public relations en de lokale tamtam trok het gezamenlijke 
concert van Aalsmeers Harmonie, een bigband en twee Zuid-Afrikaanse 
xylofoonspelers maar liefst driehonderddrieëndertig enthousiaste geïnteresseerden 
naar het gemeentehuis.

7 De fatalistische acteur die in zijn absurdistische matineevoorstelling in het nieuwe 
theater naar hartenlust gebruikmaakte van een hartdefibrillator, kreeg van het 
euforische publiek een open doekje.

8 De seizoensopening in Cultureel Café Bacchus werd verricht door een voluptueuze 
Costa Ricaanse zangeres, die, gekleed in een roze suède jurkje met ceintuur, verdacht 
veel weg had van een uit de kluiten gewassen barbiepop.

9 Het controversiële besluit om in plaats van eengezinswoningen een jeu-de-
boulesbaan voor alzheimerpatiënten te creëren, verleidde de wethouder tot een 
spontane high five met zijn verbouwereerde collega.

10 Een ambitieuze doe-het-zelver uit Aalsmeer-Oost ontpopte zich tijdens de 
Kunstroute tot een flamboyante graffitikunstenaar, die zijn nieuwe imago kracht 
bijzette door het dragen van een zwart-witte harrypotterbril.


