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Imkerscursiefje  54  

Krantentitels met een hoek af  

 

Krantenkoppen  

Vele journalisten van kranten moeten soms meerdere tassen koffie binnen 

slurpen alvorens een artikel te kunnen schrijven.. Anderen kunnen het niet 

zonder een goeie kwak borrel of whisky. Soms vervelende koffielectuur,  

soms wervelende opborrelende literatuur. Ja, waar zouden ze tegenwoordig 

hun inspiratie halen van achter hun pc-scherm, nu ze toch hoe langer hoe 

minder kilometers moeten op verplaatsing rijden. Als imker kan ik het ook 

niet zonder ’s morgens 2 happen honing binnen te smakken. Energie, weet je 

wel, want schrijven is 1 % inspiratie, en 99 % transpiratie. Elk artikel behoeft 

evenwel een aantrekkelijke titel, die de aandacht van de lezer vastankert. In 

deze bijdrage heb ik de inspiratie gezocht, voor 1/100e dus,  op het internet 

en kranten vanuit mijn luie stoel, en voor de rest bij de gratie van mijn zweet 

en de energiebron van mijn biekes. Komaan, let’s go the beasts.  

* Zwarte bij als witte ridder 

* Bijen zijn voor onze natuur als de kanariepietjes in de koolmijn 

* Boom is opnieuw bijen- en bloemengemeente  

* (Gemeenten) Peer en Appels trekken meer insecten en bijen aan. 

* Op safari bij de bijen 

* Minister Schouten van LNV stelt alles in het werk om de bijen en hommels 

de nek om te draaien. 

* 40.000 bijen vallen politie aan  

* Vliegtuig gecrasht door bijenzwerm! 

* Steven Van Gucht: We hebben de Chinese hoornaar bij zijn nekvel! 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.hln.be/in-de-buurt/boom/boom-is-opnieuw-bijen-en-bloemengemeente~a4193520/&ct=ga&cd=CAEYACoTMTg2MzUxMDcyMzU4ODA2OTYwMDIZNzA3M2JjZTg0MjFkMjRhNTpiZTpubDpCRQ&usg=AFQjCNFnPQ_5k7fz4HPUjKCQ3EEI3Sd6zQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.hln.be/in-de-buurt/boom/boom-is-opnieuw-bijen-en-bloemengemeente~a4193520/&ct=ga&cd=CAEYACoTMTg2MzUxMDcyMzU4ODA2OTYwMDIZNzA3M2JjZTg0MjFkMjRhNTpiZTpubDpCRQ&usg=AFQjCNFnPQ_5k7fz4HPUjKCQ3EEI3Sd6zQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.welingelichtekringen.nl/geen-categorie/1550962/40-000-buien-vallen-politie-aan.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTE3NDIyMDY4MzQ5Mzc0MjUyNzAyGTcwNzNiY2U4NDIxZDI0YTU6YmU6bmw6QkU&usg=AFQjCNFSF_5NFadPIRCnEbgnLPfg7ttSBw
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* In 2020 geen honing door lockdown van de bijen 

* Koninginnen met ‘kalverkoorts’ 

* Bijen bezetten kerk in Reimscheid: daad van agressie of geloof? 

* Nu ook corona-bijen opgedoken  in Wuhan (China). 

* Wanneer zeepbellen het overnemen van bijen. (ivm bestuiving) 

* 100.000 bijen en 70 liter honing in schoorsteen in Zonnemaire 

* Kolonie kraakt koningshuis 

* Imker worden al prikkend! 

* Na de coronacheques ook honingcheques 

* 500 000 bijen in beslag genomen in Veldhoven na ruzie met imker, eigenaar 

‘had geen verstand van zaken’. 

Zwerm zoekt nieuw “onder-komen”. 

*Zonder bijen gaan we dood, want al ons eten komt 

van de seks die bloemen hebben via de bijen 

* Opmerkelijk: bijen vliegen aanstonds terug van het 

naaktstrand bij het zien van zijn bewoners! 

* Gifconcentraties in bloemen, bomen en bodem zijn hier zelfs niet meer 

meetbaar! 

*Het nieuwste wapen in de ‘war on drugs’: de honingbij als nieuwe 

drugshond 

*”Als we de gifindustrie zijn gang laten gaan, zullen bijenkasten nog slechts te 

bezichtigen zijn in musea als cultureel erfgoed”. (E.C.) 

* Zwerm van tienduizenden bijen maakt uitstapje naar zee 
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* Mexicaan keert terug van supermarkt met 15 000 bijen 

* Voedselbank voor bijen geopend 

in Oosterparkwijk: “Bijen leven 

onder de armoedegrens” 

* Kinderbijslag goedgekeurd voor 

de koningin 

* Verbeter de natuur, begin met 

bloemen zaaien. 

* BZN-spreuk: Geef mensen een pluim en ze krijgen vleugels. 

Geef bijen een pluim, ze vliegen daarom niet meer of beter! 

 

*Bijen parkeren op parkeerautomaat zonder te betalen 
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* Kasteel, 

nee een 

paleis voor 

insecten!  

 

 

 

 

 

 

 

Allo-ooo, ben je nog mee? Bij het lezen van de kranten anno 2021 is het zaak 

om te onderscheiden wat fact en wat fictie is of fake. Drie fracties dus waarin 

we het nieuws kunnen onderbrengen. Aan jou de keuze om elke krantenkop 

in het juiste vak te zetten. Niet alleen bovenstaande, vooral die welke je 

komende uren, dagen en maanden nog onder ogen krijgt. Onze dag is weer 

goed! 

Lieve lezer, je hebt nu ook een goeie kwak borrel verdiend: om alles door te 

spoelen! Tsjin-tsjin. Alhoewel, is dat de moeite? Als je weet dat je slechts 10 

% van wat je leest, onthoudt, en als je weet dat slechts 5 % waar is maar niet 

van belang, en de andere 5 % leugens zijn! 

Charlie Eylenbosch, koppensneller, nee, koppenkraker, of eh 

…krantenkoppenjager.  
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De cursiefjes  

Sinds 2012 schrijft  Charlie Eylenbosch tweemaandelijks een imkerscursiefje 

in ’t Brabants Bieke van de VIBO (Vlaamse Imkersbond van Brussel en 

Omstreken), waar hij sinds 1985 lid van is.. Het doelpubliek is breder dan 

enkel imkers, zo heb je al gemerkt.. Het is luchtig, lacherig, leuterend … de 

lach latent lateraal aanwezig. Allerlei schrijfstijlen zijn goed, maar ze staan 

latent in verbinding met de bijenwereld. Zo kan de niet bijenkenner er soms 

nog wat van opsteken. Ook de actualiteit (van de schrijfperiode)  wordt 

bespeeld. Ga je gang… en aarzel niet om hem zo nodig op de vingers (of het 

hoofd) te tikken of een ‘like’ met 1* tot max. 4 **** te 

sturen: charlie.eylenbosch@telenet.be 

Vermits de eigen website van de VIBO over onvoldoende ruimte 

beschikt, werd de website van de imkersbond Pajottenland bereid bevonden 

om alle gepubliceerde cursiefjes te bundelen, waarop eenieder ze ten allen 

tijde kan lezen zonder in te loggen:   Cursiefjes (imkerspajottenland.be)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charlie met een demokast en zijn grootste koningin, geflankeerd 

door een appelfan. (op 5 juni 2021 in The Leaf – Ternat) 

mailto:charlie.eylenbosch@telenet.be
http://www.imkerspajottenland.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=135

