
Imkerscursiefje 

Nare nieuwsopeners 

Deze rubriek probeert haar rol en betekenis te spelen: uw aandacht 

scherp houden, uw slaap uitstellen, uw leeskwelling prikkelen, uw 

leesplezier vergroten. Vandaag bieden we u een lexicon van 

krantentitels ‘all over the world’ die je als imker de wenkbrauwen zal 

doen fronsen, je oogpupillen doen vergroten, je mondhoeken doen 

vertrekken.  

 Als je plafond honing lekt, zit je met zolderbijen! 

 Bredene verbiedt nieuw naaktstrand naast bijenstand 

(Vice versa: Bredene verbiedt nieuwe bijenstand naast naaktstrand.) 

 

 Mogelijke titels:  

o Nieuw fietsslot uitgevonden 

o Bijen leren fietsen 

o Fietsrit loopt spaak door bijenaanval 

o Bijen gijzelen fietser 

 Miss Maya wint prestigieuze hoedenwedstrijd op Waregem Koerse 

met ‘Blije-bijtjes-en-blozende-bloemetjes’-hoed. 



 Noord-Korea lanceert Aziatische hoornaars naar Amerikaanse 

bijenbodems. 

 Zwerm landt op zonnebadende naaktstrandsters. 

 Na de autostrades, de fietsostrades, nu ook de bijenstrades (met 

bloemen!) 

 Koninginnen raken niet bevrucht op de Maagdeneilanden. 

 Darren houden niet van blabla, maar doen direct boemboem. 

 Waterkanon ingezet tegen hoornaar 

 Sneltrein voorbij bijenhal: koningin patst tegen voorruit! 

 Imker krijgt gasboete nadat bijen op dure Porsche zich ontlastten. 

 Verenigen van 2 bijenvolken: geval van huiselijk geweld! 

We kunnen natuurlijk een bericht van de beroemdste Amerikaanse president 

in de New York Times niet negeren: 

 Trump aangevallen door wespen tijdens zijn dagelijks tweeten. 
 

 Nieuw verlovingsparfum op de markt: koninginneferromoon. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Karnaval in aantocht ! 

 

 
 

 Hoe dieren aanleren wat ‘grensoverschrijdend gedrag’ is? 
 



 Instuif in imkerij ‘De Zoete inval’ 

 

 Wat wordt het Product van 2017? De beecoin. 

 

 Minister van Dierenwelzijn: “Waarom zouden varroa’s geen recht 

op bestaan hebben?” 

 

 Minister van Castratie: “Er zijn teveel katten en darren!” 

 

 Bijen vriendelijkste gemeente: Linden plant bijenlokkende linden, 

laurierwilgen, lenteklokjes, ligusterhagen en lijsterbes. 

 

 Het ‘cordon sanitair’ tussen wespen en bijen blijft tot dusver van 

kracht 

 

 Gewapende overvallers overmeesterd door wespen. 

 

 Advertentie 

Ik ben Donald Muylle en maak al meer dan 30 jaar 

kasten met de beste kwaliteit en aan zeer scherpe 

prijzen. Ik besliste zelf vorig jaar om uw bijenkasten 

nog groter te maken: meer kastruimte voor dezelfde 

prijs. Meer bijen, meer honing. Kom eens praten 

met DOVY.  

 

  Zo beste lezer, mag ik verhopen dat je imkerskoker 

wat wijzer is geworden met deze spraakmakende headlines en gewiekste, 

soms sensuele  aandachttrekkers! Ik weet het, je hebt al niet teveel tijd, dus 

kan je hem maar beter nuttig besteden. Deze bladzijden hebben je eens te 

meer behoed en gered van een nakende burn-out. Je leven wordt alweer 

verlengd met minstens één jaar. 

 Dank voor uw waanzinnige waandacht. 

Charlie Eylenbosch 


