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Corry van de Koperslager:

Ik bak al sinds 1903 met mijn 
FRI-FRI!

FRI FRI
kwaliteit waar u op kunt rekenen!

Eerste Pixelburger Courant een feit! | Feestelijke opening gemeentehuis

Ook patiënten van psychiatrische instelling 'De Zonnenvanck' 

waren van de partij, zij hadden een grote vingerverf tekening 

gemaakt welke aan de loco burgermeester werd aangeboden. 

Grootse 
inauguratie 
gemeente-
huis 
Pixelburg.
Gisteren is het nieuwe gemeentehuis - 
een ontwerp van Architect Van Eck - 
feestelijk geopend. Het openingswoord 
was voor loco burgemeester Wesselinck 
welke de drie heren van Pixelburg en Van 
Eck prees voor hun vooruitziende blik bij 
het neerzetten van zo een futuristisch 
bouwwerk. "Dit gebouw kan nog 1000 
jaar mee!" Aldus Wesselinck. 

Sjon Tak, hoofduitvoerder, noemde de opdracht 
vooral goed voor zijn portemonnee. "Alle 
tekeningen waren gespiegeld, we hebben dus 
een hoop moet sjoemelen..." Desondanks staat 
het gebouw als een huis. Twee verdiepingen met 
moderne werk units en plaats voor ruime 
bureaus. Tevens is er een prachtige, ongezellige 
trouwaula verrezen op de eerste verdieping, met 
uitzicht op het oude centrum. 

Volgens de architect weerspiegeld het ontwerp 
een abstract verlangen van de mens naar 
organisatie, en een hunkering naar onderwerp-
ing. "Een bakstenen monoliet welke onderwerpt 
en ondermijnt. Dit symbool van bureaucratie zal 
de burgers dienen tot in den eeuwigheid". Aldus 
van Eck.

Ook heeft de architect ontworpen volgens een 
nieuw en uiterst futuristisch concept:  >>  

>>  het duurzame ontwerpen.

Bijvoorbeeld: het afvalwater stroomt via grove 
filters terug in de singel welke op zijn beurt weer 
uitmond in de Pixelrijn. In plaats van het 
opvangen en vernietigen van afvalwater geven 
we het terug aan de rivier. 

Op het plein voor het nieuwe burgerhuis staat 
een werk van Betsy van Jeneveren. Het heet: 
een amorf vrouw figuur, verdwaalt in het 
vacuüm. 

In eerste instantie zou het een Ara papegaai 
moeten worden maar Betsy's kunde reikte niet 
ver genoeg.

Hij ligt voor 
u: de eerste 
Pixelburger 
Courant!
De drukpersen stomen nog na,  de geur 
van papier en inkt verlaat in slierten de 
opslagplaatsen en nu ligt het resultaat 
voor u; De Pixelburger Courant. De 
eerste vrije krant, absoluut niet overheid 
gecontroleerd, vol kwaliteitsjournalistiek 
en verhalen die ertoe doen.

Het initiatief voor deze krant komt van Peer 
Okelebeerszoon, oprichter en eigenaar van 
drukkerij Okelebeerszoon. 
"Wij hadden al de nodige expertise met het 
drukken van bankbiljetten voor de Pixelburg-
sche bank, grote oplagen en presteren onder 
druk waren ons dus niet onbekend, dus ik 
dacht, waarom niet?" 

De krant zal onregelmatig verschijnen in een 
oplage van 5. Dat lijken nog niet bepaald 
indrukwekkende cijfers maar let wel: Pixelburg 
heeft eng gezien maar 5 'levende' inwoners. 
Dat is dus een dekkingspercentage van 100%. 

Dat zijn pas harde concrete cijfers.

Natuurlijk is er de mogelijkheid tot adverteren 
in de Courant. 
Peer:  "Hier zal met name de middenstand veel 
baat bij hebben, de positieve effecten op de 
plaatselijke economie zullen enorm zijn!".

Wees geen krent,

koop Kwatta, 

voor slechts een cent!
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Weer spoken op de heide.

Op de Pixelsteynse Heide - nabij de 
gelijknamige abdij - zijn gisteren rond 
23.00 u meerdere 'vieze vuile spoken' 
gesignaleerd door verlaat fietsvolk. 

Op een later tijdstip werden er zelfs 
'dodskoppen, meej zo'n wit gewaad' 
waargenomen. Met name rond het 
Mandarijneend-ven op Landgoed de Jong was 
het weer goed raak. Vereniging scepticus - beter 
een gat in uw spook, noemt de verschijnselen 
verzinsels van beschonken veehouders en 
fruittelers.
Waarschuw bij paranormale verschijnselen 
eerst de dienstdoende bos of veldwachter  
alvorens zelf actie te ondernemen! 
Hagelgeweren hebben namelijk geen effect op 
spoken.

Het weer

Onbestendig doch stabiel zomerweer.

Kans op zon, maar ook een evenredige 
kans op regen. Zo nu en dan bewolking 
bij een temperatuur welke kan variëren 
tussen de 10 en 25 graden. Verder staat 
er een zwakke tot stormachtige wind 
welke later op de dag kan afnemen of 
toenemen.

Morgen hebben we beter weer met meer 
zon en later op de dag kans op een een 
lokaal warmte onweder. In de nacht kan 
het plaatselijk donker worden.

Later in de week neemt ergens de 
bewolking toe en kan het gaan regenen.

Weercolumn 

Door Peerke Timozeef.

Wederom kunnen we stellen dat convectief weer 
vaak samen gaat met lage dauwpunten en een 
hoge luchtvochtigheidsgraad. 

Mits er geen sprake is van een inversie laag is 
het mogelijk dat er zware buien ontstaan. 

Indien deze clusteren ontstaan er grote 
complexen welke urenlang stand kunnen 
houden en zelfs de nacht kunnen overleven. 

De ijskappen van deze buien kunnen nog 
dagenlang verweest rondzwerven en overgaan 
tot een zonbedekkende laag cirrus. 

In een nieuw standpunt omtrent de 
trekrichtingen van onweders kan worden 
gesteld van Pixelsteyn de meeste onweersdagen 
per jaar heeft. 
Zo een 28 per 356 dagen tegenover de 24 van 
Pixelburg.

Ontspanning

Moppen:

Wat krijgt men als men poep omdraait?
Vuile handen!

Er komen een Belg, een Nederlander en een 
Duitser een café binnen, zegt de uitbater:
'Is dit een grap of zo?'

Opa’s wijsheden:

Je kunt beter je sok stoppen dan je stop sokken!

Twee verzopen reigers in een sloot maakt nog 
geen zomer!

Propere jetje:

Last van hardnekkige kalk rond de moeilijk te 
bereiken hoekjes en kiertjes van uw kraan? 

Laat in azijn gedrenkte doekjes een dag lang 
weken om en in deze kieren en spleten en zie 
daar: al het kalk laat zich verwijderen in een 
handomdraai!

In de keuken:

Een heerlijk recept voor vleesballetjes in saus.

Ingrediënten : vleesballetjes, saus.

Braad eerst de balletjes goudbruin alvorens de 
saus te verwarmen. 

Belangrijk: Laat de saus niet koken! 

Als de saus heerlijk dampt en pruttelt deponeert 
men de vleesballetjes in de saus. 

Laten stoven voor 4 uur, daarna uitgieten en 
goed mengen met oude brood.

Smakelijck eten!


