
Imkerscursiefje 

De krant van bijenland – editie 5 

Voorwoord 

Onze nieuwsneus ruikt van op verre afstand als er wat te halen valt, zoals de 

antennes van de honingzoekende bij. En voor fake nieuws behoeden we ons 

zeker. Dat zou pas onze reputatie diep naar beneden halen. Gelukkig kunnen 

we tellen op een trouw lezerspubliek die ons af en toe een uitschuiver (zie 

ringhoning) pardonneren.  

 

 “ I love my BEEtle auto” 

Mister BEEn 

 

Mister Bee-n is nu ook beekeeper geworden (Engels voor imker). 

Drugs 

Drugscriminelen vinden de vindingrijkste vondsten uit om hun waar aan de 

man/vrouw te brengen: valse bodems, maagproppen, containers, dubbele 

muren, beeldhouwkunstwerken ... De nieuwste truk is ‘Bijen en drugs’: de 

perfecte combinatie om de drugspolitie op een dwaalspoor te zetten. In het 

Braziliaans dorp Resende was een politiekorps van 7 man sterk, op zoek naar 

drugs. Toen zij een pakket openden vloog een zwerm razende bijen op hen 

af. Gevolg:  Eèn agent werd tot 300 maal gestoken. Zijn kompanen hadden 



minder prikken, maar allen werden ze naar de intensive care van het 

ziekenhuis gevoerd. Eèn verkeert in levensgevaar. Het is niet bekend hoeveel 

bijen er het leven hebben bij ingeschoten! En of ze al dan niet onder de drugs 

zaten. Of er boven! 

Ringhoning 

Een Chinese invoerder van grote vaten met honing raakte op de Antwerpse 

ring betrokken bij een banaal ongeval. Door de klap kwamen meerdere vaten 

op het wegdek terecht, dat spiegelspekglad werd en op zijn beurt meerdere 

ongevallen veroorzaakte. De brandweer had alle moeite van de wereld om 

het zoete goedje weg te spuiten. De 3 rijstroken bleven uren geblokkeerd. 

Gevolg: nagelbijtende, vloekende, middenvingeropstekende, gsm’ende, 

zuurkijkende, telaatkomende automobilisten. Maar ook proevende 

bestuurders die de opgespatte honing van hun carrosserie en zijspiegels 

vingerden. 

Aankondiging 

Eenzame weduwnaar en imker, uitbater van 50 bijenvolken, aangenaam van 

karakter, ijverig en werklustig, met aanstekelijk karakter, goede look, zoekt 

levenspartner. Zo mogelijk nog voor het begin van de lenteoogst. 

  

  



Wat u nog niet wist! 

Dat bijen afkomstig zijn van de 

dino’s. Professor Boelchit heeft het in een 

uitgebreid en duur onderzoek bewezen: 

de vleugels zijn uitgegroeid, de 4 poten 

zijn er 6 geworden, de angel is ontstaan 

uit de staart!   

 

Tlump twittelt  

We leven in een nieuw tijdperk dat voor het nageslacht zal herdacht worden 

als het Trumpiaanse tijdperk. Tenminste als er nog nageslacht zal zijn en wij 

het hen nog zullen kunnen navertellen: want stel dat hij in zijn middagdutje 

per ongeluk op zijn nog grotere knop duwt dan die van Kim Jung. Alles zou 

naar de knoppen kunnen zijn. Trump is in zijn eerste jaar al meer in de media 

gekomen dan Obama in 8 jaar. Wat was er nu weer gaande in het Witte Huis? 

Donald was in zijn lip 

geprikt door een 

wesp of bij; het 

verschil zal hij toch 

niet kennen als 

‘stabiel genie’. 

Gevolg: hij plaat nu 

alsof hij een lode 

pepel eet!  

 

Politieke partij wil het onverdoofd slachten van (oude) koninginnen 

strafbaar maken. 

Dierenrechtenorganisatie Bee Rights, een onderafdeling van Animal Rights, 

wijst er Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts op dat de gangbare methode 

om koninginnen dood te knijpen strafbaar moeten worden gesteld. Ze pleit 

ervoor om dit alsnog onder verdoving te doen. De partij van de minister zal 

een onderzoekscommissie instellen.  



Tweedehands 

Zoals er etiketten te koop 

worden aangeboden op internet voor 

likeurflessen, luciferdoosjes, bierflesjes, 

bierviltjes, zo ook voor honingbokalen: 

wie biedt hierop? 

 

 

Spreuk van de maand: 

Het verschil tussen een bloem en onkruid is louter een mensenoordeel ! 

 

Bijenreporter Eylenbosch Charlie 
 


