Imkerscursiefje

De vrolijk relativerende lachliga
ter bestrijding van oxaal- en mierenzuur,
thymol en taktik.
Waarde lezer(es),
Ik noem u gewaardeerd “Waarde …” ,ervan uitgaande dat er
onder mijn vast lezerscliënteel niet één onwaardige is. Ter
verbetering van de wereld, inzonderheid de imkerswereld,
schrijf ik U een stukje literaire ziels- en gemoedsopmontering
of noem het letterlijk: het op een hoger niveau tillen van de
lachspieractiviteit. Sport die dagelijkse oefening vergt!
•

•
•
•
•
•

Toen de luchtverkeersleiders simultaan “in ziekte”
gingen, zeg maar staking, was er sprake van een
luchtwegeninfectie. De bijen hadden evenwel over ‘t
algemeen geen landingsproblemen, laat staan
tracheeëninfectie!
Als we nu eens alle varroa’s doodknuppelen en de
zeehondjes laten leven ?!?
Waarom heeft God het lef gehad de varroa te scheppen?
Het moet op zaterdag geweest zijn, de laatste dag van de
6-dagenweek toen nog!
Worden de bijen van de ondergang gered?
JA, als de mensheid ten onder gaat!
Op wat lijkt een bijenvolk nu het meest: een dictatuur,
het communisme of een democratie?
Op geen van deze 3, ze weten niet eens wat het is!
Een scheurtje in dit magazine, een scheurtje in je
portemonnee, een scheur in de
onderbroek, een scheurtje in een was
raam, een scheurtje in de kerncentrale,
ach nou, welke vrouw heeft er nu géén
scheurtje??? Als ze ons, mannen, maar
1

Imkerscursiefje

•
•
•

energie geven! En stel… dat ze een atoompil uitvinden,
zit daar dan geen scheurtje in?
• Hoe kan een zebra of een wesp of een Buckfastbij nu
veilig een zebrapad oversteken?
• Mijn schoonvader van 91 jaar vertelde mij dat een
buurmeisje in zijn jongen tijd ‘zich had laten doen op een
kermis achter een muurtje en een voorkind had’. Wat
moet een bijenkoningin dan? Is zij niet het slachtoffer van
opgewonden, driftig dartelende darren die hun onbevlekt
zaad maar wàt graag inpompen in haar en haar met een
levenslange zwangerschap opzadelen!
• Zijn er in het bijenras ook homo’s? Dat ze maar eens uit
de kast komen dan! En dan alles ‘uit de kast halen’.
• Waarom drijven ze windmolens niet aan met elektriciteit?
• Wachters en werksters die hun volk dienen zoals soldaten
onder WO I en WO II, daar doe ik mijn kapruin voor af!
• Waarom ‘tuten en kwaken’ koninginnen niet telkens ze
een eitje gelegd hebben… zoals mijn kippen???
• Wat als … voor elk bijtje dat er ‘het bijltje bij neerlegt’,
een grafschriftje zou gemaakt worden? Zoiets van:
Ik vloog …
Veel te hoog …
Tegen een regenboog!
• Als het zo doorgaat met de neergang van het
bijenbestand, dan kunnen we straks naar Pairi Daiza, Zoo
van Antwerpen of Plankendaal om de laatste 2
honingbijen te zien! Tenminste als er dan nog bezoekers
leven!
• - Wil je lente- of zomerhoning?
- (klant) Nu wil ik winterhoning!
Waar halen bijen in hartje Brussel hun water? Bij Manneke
Pis!
Weerspreuk van Sabine:
Na regen vliegen de bijen de zon tegen.
Weerspreuk van Frank:
In mei legt een bijenkoningin meer eieren dan alle vogels
samen.
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Vieren de bijen ook moederkesdag op de 2e zondag van mei?
Ja zeker, met bloemen…sap!
Bijen plukken gelukkig nooit bloemen.
Koninginnen zijn bijen die vanaf hun geboorte met hun gat in
de brij zijn gevallen.
Referenda??? In een overbevolkt bijenvolkje hielden ze een
volksraadpleging over de overbevolking. En de helft vloog
naar een andere plane… eh, bestemming. Wat zouden
mensen doen?
Of ik mijn bijen liefheb? Dat zal wel: ik zeg tegen elk van mijn
bijtjes: “Jij bent er me één uit de duizend!”
Klimaatopwarming een slechte zaak?! Hoezo, als we straks
bijen kunnen houden aan de Noord- en Zuidpool!
Welk bijenpak verkiest U?

De lucht verzuurt, het water verzuurt, de aarde verzuurt, onze
bijen verzuren, de mensen ook al … Gelukkig is er nog een liga
die het zuurgehalte tegengaat met hopelijk heerlijke
lachspinsels en verdraaid verstandelijke twinkelende en
krinkelende kronkels. Bedankt, waarde lezer(es), om deel te
nemen aan onze lachliga!
Uw vrolijk relativerende schrijver Eylenbosch Charlie.
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