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Honing voorraad
verdwenen

By DYLAN IER

In de afgelopen dagen hebben vele be-
woners gemeld dat hun honing voorraden
zijn verdwenen. Mevrouw van der Pot
reageerde ontstemd. "Mijn man werkt
dagenlang als beheerder en het enige wat
hij aan het einde van de dag wil is een
lepeltje honing in zijn thee. Nu moet ik
suiker gaan gebruiken, schandalig is het!"

Plaats delict van een honingroof

Plaatselijke imkers melden ook dat
hun voorraden zijn aangetast. Ze zijn zeer
verbaasd aangezien de bijenkorven achter
stukken gaas staan waar alleen kleine
dieren zoals bijen doorheen kunnen, maar
de roof zeer veel lijkt op die van beren.
De imkers hebben een brandbrief naar de
gemeente gestuurd, maar dat lijkt weinig
voor elkaar gekregen te hebben.

Mevrouw van der Pot heeft
aangegeven dat ze niet bij de pakken
neer zal zitten en een goede vervanging
voor honing zal zoeken. "Een stuk fruit
lijkt me een goed idee." aldus mevrouw
van der Pot. "Ik zat zelf aan een banaan
te denken. Daar zijn er toch zat van.
Ik hoop dat mijn man er ook van kan
genieten."

Nieuwe bananen gekte?
By FRITS RUIT

Veel mensen vragen zich af wat er
schuilt achter de nieuwste rage: bana-
nen die van binnen leeg zijn. Waar men
vroeger de schil van de banaan afpelde om
bij het fruit te komen, lijken de schillen
nu het enige te zijn waar men interesse
voor heeft.

De bewuste bananenrage

"Lege banaan" heeft al een eigen
Youtube kanaal, Instagram en Twitter ac-
count en krijgt er snel volgers bij. De
opkomst van de nieuwe banaan heeft vol-
gens de nationale organisatie van groen-
teboeren niks te maken met een vreemde
oogst. "Ik spreek iedere bewering tegen
dat onze bananen van binnen waren
opgegeten." aldus Willem Aardeloos, de
nieuwe baas van de organisatie. "We zijn
74 jaar lang bezig geweest om deze ba-
naan te ontwikkelen en nu kunnen we er
eindelijk de vruchten van plukken. Haha."

Toetjes gezond voor je?
By OTTO NZIN

Een nieuw onderzoek beweert dat het
eten van toetjes ontzettend gezond is. Het

nieuws wordt door velen als zeer goed
beschouwd. Een van de onderzoekers,
mevrouw Duister, wijst er wel op dat vla
nog steeds zeer ongezond is.

Bananen spullen te
koop

De nieuwste lege bananen spullen te
koop! Blijf cool! Te halen bij je plaatseli-
jke groenteboer.

Bijen gezocht

Imker is op zoek naar bijen zonder
korf die openstaan voor een nieuw avon-
tuur en gemotiveerd zijn. Alleen serieuze
kandidaten alstublieft.

Stop met brullen!

Ik weet niet wie het leuk vindt om de
hele tijd als een kikker te brullen, maar
het is vreselijk storend! STOP ERMEE!

Bonte avond

De Bonte Avond van de Dolfijnen
komt er weer aan. Aanstaande vrijdag 26
juli is het zover. Schrijf je snel in!


