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Krantentitels
Wie in het leven verzuimt te lachen is niet waard in de (7e) hemel te komen.
Zeg dat God het gezegd heeft. Alleen heeft Mozes nagelaten om het als een
11e gebod in zijn stenen tafels te beitelen. Ik heb nu niet de pretentie om te
beweren dat je gedoemd bent om te lachen met deze steeds wederkerende
niet aflatende rubriek. Een imker die regelmatig of in ’t beste geval af en toe
een prik(je) krijgt van zijn bijen heeft daarentegen wel recht op tegenprik(je).
Daartoe dient dit dus!
Bij het surfen over de nieuwssite kom je soms rare kwasten en kronkels
tegen. Interessant om te lezen met welke openers en eyecatchers de kranten
je de dag van vandaag proberen te verleiden. Een bloemlezing met
aanstekelijke, soms stekelachtige stukken, bijwijlen ook helende, zachte,
genezende zinssneden:
•
•

Bijen overvallen bank
Mislukte plofkraak van bijen op auto:

•

Bevolking van Bijdorp wordt verzocht ramen en deuren te sluiten
wegens losbarsten van zwerm.

•
•

Massale uitbreiding van bijenstanden versnelt klimaatopwarming
Koningin opent recht op kinderbijslag

• WAAR EEN WIL(G) IS, IS EEN
WEG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Koppel krijgt ongenode / ongewone gasten in slaapkamer: 10 000-en
bijen!
100.000 bijen op zijn hoofd, 1 uur lang: man vestigt nieuw
wereldrecord
Fuck, de boom in! Alweer een zwerm.
Nobelprijs voor bijen goedgekeurd
Muziek is het medicijn voor de ziel, honing voor het lichaam!
Propolislucht van bijen als alternatief voor CO²
Red de bijen: ga in de tuin zitten en tel ze
Nogal bij-zonder: Vrouw heeft vier levende bijen in haar oog
'Nationale zaadlozings-marathon':
zaadbommetjes lossen.
Ei eruit, zaad erin!
Deze imker verzorgt zijn bijen het liefst
naakt →
Kunstenares danst met 12.000 bijen op
haar naakte huid1
Nosema2 niet overdraagbaar op de mens
NASA experimenteert: zo reageren de eerste bijen in de ruimte op
gewichtloosheid.
Bijenzwerm ontsnapt uit gevangenis van Lantin

Jezus, Maria, Jozef… God beware ons voor al te serieuze krantentitels.
Hopelijk heb je geen spijt dat ik van je kostbare tijd gebruik maakte. Met de
bedoeling je even naar de 7e hemel te loodsen!
Bijenkrantentitelsverzamelaar Charlie Eylenbosch
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Die wou ik wel even tellen om te zien of het klopt!
= diarreeziekte bij bijen

