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Bouwstop Plan Zuid | De Vrolijke Nootjes; In mineur?

De machtige machines van Van Merriënboer-Tak staan roerloos 

in het constructie landschap.

Onmiddelijke 
Bouwstop 
Pixelburg 
Zuid  
Het project Pixelburg Zuid had deze week 
te kampen met een algehele bouwstop. 
De afdeling infrastructuur achtte het niet 
veilig om op dat moment nog verder te 
bouwen. 

Na een werkonderbreking van enkele uren kon 
de arbeid aan dit prachtige nieuwe project weer 
hervat worden. De hardwerkende bouwvakkers 
luisterden gedurende de onderbreking naar een 
speciale mis van Pastoor Mikkels waarin een 
gebed voor een voorspoedige afloop van het 
bouwproject centraal stond.
Er doen inmiddels vele verhalen de rondte over 
de werkelijke toedracht van de bouwstop. 
De naam van het aannemersbedrijf, Van 
Merriënboer-Tak, valt vaak. 
Zij zouden de muren van de woningen direct op 
het kalkzandsteen gezet hebben, zonder een 
betonnen fundering te storten, dit om kosten te 
besparen. 

Adelbert van Merriënboer, bij mondde van het 
aannemersbedrijf, ontkent deze aantijgingen 
glashard: "Op Pixelburg Zuid bouwen we 
betaalbare, maar vooral ook degelijke woningen. 
Wij storten altijd funderingen en als we dat niet 
gedaan hebben, dan staat het vast zo in de 
plannen van de gemeente. Als het goed is dan 
klopt het, hè.".

Een wat minder populaire theorie is dat er onder 
de grond waarop het Plan Pixelburg Zuid >>

>>  gerealiseerd wordt een ruimteschip ligt en 
dat buitenaardse wezens verantwoordelijk zijn 
voor het verdwijnen van huizen en winkels. 

Sprookjeskoning Kenny Duné weet het zeker: 
"Het zijn Marsmannen! Ik heb ze zelf gezien, op 
de hei, rond middernacht. Ze komen ons 
allemaal halen!" Piet Arfeuille, van De 
Vereniging Scepticus - Beter een gat in uw 
spook, wil Kenny graag op laten nemen in een 
gekkenhuis.

Makelaar Wennemans Drostelaars uit Bitvoort 
verkoopt woning op Pixelburg Zuid en zegt niets 
te geloven van alle verhalen en roddels: "Het 
zijn deugdelijke huizen, ook al staan ze niet in 
Bitvoort, zeker weten!" >>

In mineur...

>> Zure Nel laat in een ingezonden brief het 
volgende weten: "Het is weer de schuld van die 
buitenlanders. Ik heb die pinda wel zien 
sjouwen, wedden dat hij het harde werk van 
onze Pixelburgse arbeiders aan het afbreken 
was en later het bouwmateriaal verkocht aan 
andere dieven? Pixelburg is niet meer wat het 
geweest is." 

Mevrouw Nel wilde niets veranderen aan haar 
uitspraken, ook niet toen ze gewezen werd op 
het feit dat Meneer Tsutjil werkt bij het 
aannemersbedrijf en waarschijnlijk daarom met 
stenen sjouwde.

Alle ophef rondom Plan Pixelburg Zuid laat in 
elk geval zien dat het project leeft in de harten 
van de Pixelburgers. Mocht u interesse hebben 
in een brochure voor een van de smaakvolle 
woningen op Pixelburg Zuid, dan kunt u terecht 
bij Makelaardij Drostelaars in Bitvoort.

Grote 18-jaarlijkse 
Badkuipenrace van 
Voxelsteyn : Pauke Pik 
Wint Weer
In Voxelsteyn heeft afgelopen weekend 
weer de grote 18-jaarlijkse badkuipen-
race plaatsgevonden. 

In deze speciale race waarin er 4 keer rond de 
abdij moet worden gelopen met een badkuip 
met een schaap in, is Pauke Pik weer maar eens 
de overwinnaar geworden. 

Grote concurrent uit Pixelburg Zuid, Gerardus 
Heijstebarstje, is weer net op de valreep voorbij 
gestoken door Pik. Heijtebarstje had wel de 
eerste 5 edities gewonnen (van 1799 tot 1889) 
maar sindsdien is Pik altijd overwinnaar. 

Geruchten doen de ronde dat winnaar Pik zijn 
schapen schandalig ondervoedt om ze zo extra 
licht te houden. 
Pik ontkent: 'Ik geef mijn schapen dagelijkse 
van dat heerlijke Woef te eten. Als het goed 
genoeg is voor de honden, dan toch ook voor 
mijn schapen?'.

Pauke Pik krijgt hulp van een onbekende die sterk op Janus van 

Ekelien lijkt, de jury ziet oogluikend toe

Het bekendste koor van Pixelburg, De 
Vrolijke Nootjes, heeft vorige week 
beslist om niet langer de wekelijkse mis 
van Pastoor Mikkels te begeleiden. 

Ze zullen vanaf deze week de mis opdragen in de 
grote kerk van Subpixelerwaard. Reden 
hiervoor ligt in een persoonlijke vete tussen 
pastoor Mikkels en koorleider Albrecht 
Mandriaan.

Volgens Mandriaan heerst er nu al enkele 
maanden een zekere spanning tussen de leden 
van zijn koor en de dienstdoende pastoor. 
Mandriaan heeft het moeilijker en moeilijker 
om de vrouwelijke leden van zijn koor bij de les 
te houden, al te vaak moet hij hen aan de 
woorden herinneren van 'Eens zal op de grote 
morgen ...' en 'You Raise Me Up'. 

De koorleider merkt op dat zijn koorleden liever 
liederen van Gerard van Maasakkers en Renk 
van Oyen zingen, toevallig twee grote favorieten 
van pastoor Mikkels. Hierdoor zal het koor De 
Vrolijke Nootjes vanaf deze week te horen zijn 
in de kerk van Subpixelerwaard. 
Een moeilijke keuze, maar volgens Mandriaan 
'een absolute noodzaak voor een optimale 
werking van mijn noten'. 
De bevolking van Subpixelerwaard verzet zich 
ondertussen heftig, ze vinden al dit gedoe een 
aantasting van hun zondagsrust.

Albrecht Mandriaan en zijn sip kijkende Vrolijke Nootjes

Structuurvisie Pixelburg; 
een kijkje in de toekomst 

BAES, Bureau  Advies En Stedenbouw, 
heeft aangegeven op eigen initiatief  te 
zullen beginnen met het uitschrijven van 
een structuurvisie welke duidelijk moet 
maken waar Pixelburg momenteel staat, 
en heen moet.

Volgens Balthazar Scholvis is dit een stap in de 
goede richting. "Ja, dus, en nu, Pixelburg moet 
zich beter profileren in de regio, sterker staan, 
groots worden." . Volgens Scholvis is het niet 
een kwestie van of, maar van wanneer onze kern 
zich kan meten met de grootste steden in het 
land. Pixelburg moet in de toekomst deel gaan 
uitmaken van het grootstedelijke netwerk. 
"Ja, oké, er moet straks plaats komen voor een 
universiteit, high-tech nijverheid en hoog 
opgeleiden, ja." aldus Scholvis.

Pixelburg staat aan de vooravond van 
verandering en vooruitgang. De lokale economie 
leunt nog veel op kleinschalige detailhandel, 
zandboertjes en zwaar vervuilende industrie. 
Bedrijven als Glocker Avionics en Zwanenhals 
petrochemie moeten straks meer draagvlak 
creëren voor de komst van hogescholen en 
universiteiten. Zo kan men hoog opgeleide 
mensen naar Pixelburg lokken en orders van 
internationale allure binnenhalen.

De visie gaat verder dan menig mensenleven en 
er zal zelfs gekeken worden naar de 
mogelijkheid van een luchthaven. Is dit alles 
puur toekomstmuziek? Misschien, maar Plan 
Zuid was tien jaar geleden ondenkbaar en 
onuitvoerbaar, evenals het optreden van een 
mechanisch orkest in café het Koperen Paard.
Het is op dit moment overigens nog onbekend 
wanneer het rapport gepubliceerd zal worden. 

Zeer zeker is wel dat de presentatie weer een 
excuses zal zijn voor het rijkelijk vloeien van 
Voxelsteyner Abdijbier op het gemeentehuis.


