Zoo met bijen
Seg, wie kan mij helpen?
De zoo van Plankendaal heeft een advertentie uitgeschreven om een imker
aan te werven in halve dienst. Ik zou graag kans maken voor deze bij-job. Met
mijn sollicitatie wil ik een beetje professioneel overkomen: is het ‘apenkop of
apekop’??? Halve gare!
Dit is mijn sollicitaire briev:
Weet, directeur, dat ik altijd meer honing oogst dan welke imker ook: er
staan altijd 2 flessen wijn van de lokale wijnwinkel in mijn buurt. Dat scheelt
een slok op de honingborrel, weet je! En aan bijen die prikken, roep ik: ‘de
boom in’! Wat ze meteen doen! Toen ik verliefd werd op de bijen, kreeg ik
vlinders in mijn buik! Of was het omgekeerd, eerst de vlinders? Hoeveel? Dat
weet ik niet meer. Ja ik ben van goeden komaf en van groenen bloede. Ik vind
schone lucht belangrijk om biologische bijen bij te kweken. Ik popel om uw
bijentroepen mijn dienstledematen halftijds aan te bieden. Ik zal ook altijd
anderhalve meter van de bijen afstand nemen. Want soms hangen ze
verstrikt in mijn halflang haar. Sommigen noemen mij een halve gare, maar
beter een halve dan een hele, zei mijn vader altijd! Ik kan ook met veel ander
dieren om zoals de apen en ezels. Hoeveel heb je er zo?
Ik zal geen plankenkoorts hebben als ik mijn kandidatuur mag komen
voorstellen in uw plankendal. Immers mijn bijen hebben dat ook niet!
Met zoemende groeten,
Ikke.
SMS van de directie:
- Geachte heer A.A.A.P. (Alternatieve Apis Animator Plankendaal),
Wij weerhouden uw zoete kandidatuur met een halve korrel/kg zout. U krijgt
asap nog een telefoon.
- Wauw, een iPhone 8, meneer CEO?
- Hallo, meneer, we hebben voorlopig genoeg apen en ezels.

Witgoed
Enig idee waarom de bijen zich in het voorjaar aangetrokken voelen om hun
behoefte, opgespaard van een hele winter, bij voorkeur te ‘spritsen’ op de
witte lakens of witgoed, die netjes proper gewassen op de droogrek te
drogen - uiteraard! – hangen? Nee?! Wit is een aantrekkelijke
achtergrondkleur om de contrasten met de eigen faeces of lozingen te
accentueren. Waar doen wij mensen overigens onze behoeften? Toch ook op
een witte achtergrond!

Pisvliegen
Waarom wordt er altijd een vlieg in plaats van
een bij afgebeeld op het urinoir? Wie vliegt er
bizzzz bizzzzzzz…? Ik ben ervan overtuigd dat
een bij meer effect zou hebben en de file in de
mannenwc’s sneller zou oplossen! De loozer
denkt vast: ‘ik moet hier vlug wegwezen’ en hij
vergeet zijn laatste druppels!
Suiker
De zeespiegel is aan het stijgen maar ook de suikerspiegel van veel mensen.
Als mensen mij komen zeggen dat ze diabeet zijn, zeg ik: ‘Ja diabetici mogen
eigenlijk geen honing eten, maar honingverbruikers worden doorgaans geen
diabeet’. Onlangs nog deze conversatie:
- Charlie, ik kèm ’t soijker!
Antw. : - ‘Awel, ge moogt mij uw teveel geven, dan moet ik er voor mijn
biekes nie zoveel kopen’!
Bijenklimaat
* De bijen zijn in onderhandelingen om te zien of ze voor de mensheid nog
willen werken.
* Darren zijn stoer en dapper, maar werksters zijn knapper. En de knapste is
…! Zo is er maar één!

Hebben de bijen het klimaatakkoord al
kunnen inkijken, laat staan mee
onderhandelen? Neen! Dus kunnen ze het
ook niet ondertekenen! Ze werken zich
iedere dag uit de naad voor het klimaat!
Zullen de bijen over x tijd transformeren in
vissen? Of krijgen we te maken met nieuwe
exoten, zoiets als roze bijen na de roze
olifanten? En als de ontbossing en
ontboming zo doorgaat, wordt het geen tijd
om te ontmensen? En hoe bestrijden we het best de verbruikers van
bestrijdingsmiddelen? Heeft de groene lobby daar nog geen “pest”-icide voor
uitgevonden?
Waarom zijn er nog geen manifestaties georganiseerd tegen de komst van
varroa’s ipv tegen migranten? En volgt er na corona nog een lachvaccin?
Neen! Dus moeten we de vaccinatiestrategie verwerken in deze rubriek.
En wanneer ontwikkelen we een superkoningin, die
geen eitjes maar eieren legt?
Het mantra dat ‘het niet goed gaat met de bijen’
bezorgt ons imkers veel kopzorgen. Als het na het
lezen van dit cursiefje ook met jou niet goed gaat,
bezorgt me dat nog eens kopzorgen erbij. En
migraine. Slechts één geneesmiddel voor jouw
migraine: delete de laatste 5-10 minuten van je
leven NU. Of vraag je lidmaatschapsbijdrage (gedeeltelijk) terug!
En nog iets: sommige stellen vast dat ik soms een vijs te kort heb! Ja, hoeveel
hebben zij er wel scheef ingeschroefd??? Sommigen zeggen achter mijn rug:
hij heeft ze niet meer alle 5! Toch wel: mijn haar, mijn gebit, mijn bril, mijn
trouwring en mijn bijen!
Hele gare Charlie

