
Jaargang 2. nr. 3. Maandag, 10 februari 1953 Prijs losse krant:         1,-Een uitgave van de Okelebeerszoon media-groep
Bitvoortse Steenweg 10, Pixelburg

Plan Zuid van start | Zure Nel zeurt ( een halve krant )

Grootstedelijke pracht in Pixelburg Zuid. Ruim opgezette 

stapel-appartementen en parkeerplaatsen wisselen het frisse en 

jonge groen af.

Pixelburg 
breidt groots 
uit:
Plan Zuid van 
start  
Met een luid applaus werd het eerste 
straatnaambordje op Plan Zuid onthult: 
de Kaketoestraat. 
Zo gaan er nog heel wat bordjes volgen 
waar Plan Zuid een verdere grootschalige 
uitbreiding van Pixelburg behelst.

Waarom zijn alle straten genoemd naar 
fladderende exoten? 
Meneer Scholvis legt uit: 'We hebben 
momenteel een zeer welkome toestroom van 
gastarbeiders en hun gezinnen uit het verre 
oosten welke hier het schrijnend tekort aan 
personeel komen aanvullen.' 
'Om al onze gasten comfortabel en rendabel te 
kunnen huisvesten zijn we op plan zuid 
gekomen.' Aldus Scholvis. 
'En om ze vervolgens toch een klein beetje het 
gevoel van thuis te geven hebben we de straten 
vernoemd naar flora en fauna uit het land van 
afkomst.' 

Dus mijne dames en heren, alsof u in Canada in 
de Koestraat, of Kaaslaan woont! 
Pixelburg is op deze manier weer een paar 
prachtige straatnamen rijker. 

Buiten het comfortabel huisvesten van onze 
gastarbeiders biedt Plan Zuid ook plaats voor 
starters en jonge gezinnen. >>

>> Men kan namelijk tegen zeer schappelijke 
prijzen een gezinswoning huren met een groot 
woonoppervlak en tuin. 

Het plan omvat veel ruimte, groenstroken en 
betonnen speelweiden. In een later stadium zal 
er ook plaats zijn voor een wijkcentrum welke 
winkels en gemeenschappelijke ruimtes zal 
herbergen. Ook zal de wijk een eigen curling 
facaliteit krijgen om de plaatselijke sportfanaten 
tegemoet te komen. 

De wijk zal het toonbeeld worden van geriefelijk 
en sociaal wonen. Men zal eindelijk verlost 
worden uit het isolement van de kleine 
stadswoningen in het oude centrum. >> 

Smog in 
Pixelburg
Op warme dagen is het u vast al eens 
opgevallen: een grijze deken welke aan 
de horizon hangt en tegen zonsonder-
gang de indruk wekt van een bergketen 
op afstand. Smog, het vervuilende 
resultaat van de industriële vooruitgang 
heeft ons bereikt.

Sinds de toename van activiteit op 
industriezone Texelen is de luchtkwaliteit 
aanzienlijk verslechterd. 

Men heeft een flauw vermoeden dat Den 
Vacuümsucker Machinefabriek, het industriële 
epicentrum van Texelen, een aanzienlijk 
negatieve invloed heeft op het stikstof en zwavel 
deeltjes niveau per kubieke meter. 

Pjotr Vladimir Denbatseki, directeur van Den 
Vacuümsucker Machinefabriek, ontkent in alle 
toonaarden dat zijn werkplaats zou vervuilen; 
'In plaats van te zeuren over smog zouden we 
het eens moeten hebben over de voordelen: de 
werkgelegenheid en opbloeiende economie!'

Meteoroloog en gemeentelijk raadgever Peerke 
Timozeef zegt de gevolgen van dit fenomeen nog 
niet te kunnen peilen. 'We hebben een langjarig 
gemiddelde nodig om exact uit te meten wat dit 
nu betekent voor het milieu'. 

De oorzaak ligt volgens Timozeef ergens bij een 
hardnekkige inversie laag welke de smog ervan 
weerhoudt te stijgen en op te lossen. 

Een idee zou kunnen zijn: het bouwen van 
grotere, hogere schoorstenen. Daarmee is het 
mogelijk het probleem te verplaatsen,
liefst richting Bitvoort natuurlijk. 

Lezersbrief...
Deze week: Zure Nel
Ja, Zure Nel hier. Zoals velen van jullie weten 
woon ik al heel mijn leven in Pixelburg. In mijn 
lange jaren heb ik Pixelburg van een prachtig 
stadje zien verworden tot een poel des verderfs. 
Eerst woonde ik vlakbij de kerk, maar toen vond 
dat figuur van een Van Merriënboer het nodig 
om mij uit m'n huis te zetten en er daarna dat 
lelijke gemeentehuis te bouwen.
Een schandaal en iets waarvoor ik op het graf 
van zowel die Tak als die Van Merriënboer zal 
spugen, mocht de Here God me dat ene 
pleziertje in mijn leven nog gunnen.

Dit brengt mij op een ander punt, lieve lezers. 
Als het morele geweten van Pixelburg, iemand 
moet het doen, maak ik mij ernstig zorgen om 
die walgelijke nieuwbouw die aan het verrijzen 
is ten zuiden van het centrum van Pixelburg. 
Begrijpen onze leiders dan niet dat al die 
goedkope troep alleen maar gajes en ellende 
met zich meebrengt? 
Weet er iemand misschien wie Kenny Duné is? 
Dat is dus de man die nu mijn antieke staartklok 
in zijn huis heeft staan, nadat hij in zijn 
sprookjespak lafhartig bij me heeft ingebroken. 

Dat soort geteisem woont er nu ten zuiden van 
Pixelburg. En dat allemaal omdat de heren 
notabelen goedkope huizen moeten verkopen 
aan niksnutterige gezinnetjes. Neem nou die 
vent, Tjiketjak Tutil of iets dergelijks, uit het 
buitenland... 
De burgemeester en die rottige Van 
Merriënboer maar braaf handjes geven en blij 
lachen. Wanneer hebben ze dat voor mij 
gedaan, een van de oudste inwoners van 
Pixelburgers, nou? Telt dat soms niet meer? 

Sinds die roetmop Tutil in de buurt woont 
rennen die negerkindjes van 'm heel de tijd door 
de straat. Apen zijn het! En dan die 
eetgewoontes van ze? Ik moet iedere dag rond 
etenstijd de ramen dicht doen omdat anders >>

>> Meneer Scholvis sluit overigens niet uit dat 
( wat hem betreft ) het oude, vieze centrum 
tegen de grond gaat om plaats te maken voor 
prachtige woontorens en grote stadsparken. 

'Kijk naar die grote kerk, dat dingt heeft geen 
woonfunctie en slokt honderden vierkante 
meters op, platgooien en bewoonbaar maken!' 

Toch lijkt het laatste concept van de 
Pixelburgsche bankdirecteur geen doorgang te 
vinden. 

Bij de presentatie van het plan bij de officier van 
Welstand en Monumenten ontstond er een 
hevige woordenwisseling waarbij uiteindelijk de 
balsa-houten maquette op Meneer Scholvis' 
hoofd werd stuk geslagen.
Voorlopig doen we het met Plan Zuid en de 
verdere ontwikkelingen. Plan Zuid moet rond 
1959 voltooid zijn.

>> die ranzige, uitheemse kookluchten bij mij  
naar binnen waaien. Sta ik zuurkool met worst 
te koken en jawel hoor: moet ik bijna braken 
van die weeïge lucht van gekookte pinda's en 
kan ik mijn Hollandsche avondmaaltje 
weggooien. 
Wat ik mee zou willen geven aan die 
buitenlandse primitievelingen: kook gewoon 
eens spruitjes en bak een koteletje, dat doen wij 
al jaren hier. En zo hoort het ook.
Doe maar gewoon, zeg ik altijd.

Lieve Pixelburgers? Wat kunnen we doen aan 
deze buitenlandse invasie? Aan dat gekke gedoe 
van ze? Ze pikken onze banen in, bevuilen onze 
lucht en wonen in onze huizen. 
Het wordt tijd dat er een politieke beweging 
opstaat die dit soort kwalijke invloeden uitbant. 
Mijn stem hebben ze! 
Het kan toch niet zo zijn dat ons Pixelburgs 
erfgoed ten onder gaat aan de corrumperende 
invloed van deze wilden?

Is getekend,

Mevr. Z. Nel, Trotse afstammeling van de 
Familie Nel (100% echte Pixelburger)

De lezersbrief verkondigt de mening van een individu, niet die 

van de Pixelburger Courant of zijn lezers in het algemeen. 

De redactie doet dan ook nadrukkelijk afstand van de in de 

rubriek 'lezersbrief' gedane uitspraken. De volgende keer 

behoudt de redactie zichzelf het recht eventuele lezersbrieven in 

te korten.

Door het betoog van Zure Nel komt het bericht over de Grote 

18-jaarlijkse Badkuipenrace van Voxelsteyn te vervallen. 

Wij beloven u dit bericht en zijn foto in de volgende uitgave te 

plaatsen.

Namens de redactie een welgemeend excuses.

Comfortabel wonen in 
hoogwaardige nieuwbouw

Geschakelde gezinswoningen vanaf:

47 000,-
 

Huurwoningen per maand:

35,-

Wonen in Zuid:
Goed wonen voor een eerlijke duit!


