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Als je voetballers met extra veel
puistjes ziet moet je oppassen. Kijk
dan even of ze over opgeblazen
spieren beschikken, vraag of ze
een tintelend gevoel in hun lijf hebben en let op de blik in hun ogen,
alsof ze na de ene marathon die ze
gelopen hebben alweer denken aan
de volgende. Bij voetballers is dat
verdacht, bij bodybuilders is dat
heel normaal. Op het forum van
Bodynet lees je allerlei reacties op
het gebruik van Crack V3 door die
gefrustreerde aandachtvragers die

denken dat ze met een neplijf wèl
kans maken bij de dames.
Het spul adverteert met de slogan
Too strong to be legal. En dat is ook
zo. Misschien niet bij bodybuilders,
maar wel bij voetballers. Er zit een
stofje in dat tien jaar geleden door
de Nederlandse Dopingautoriteit
op de lijst met verboden middelen
is gezet. Daar hadden ze in Spakenburg geen boodschap aan. Terwijl
de rooien (IJsselmeervogels) voor
aanvang van een wedstrijd een
gebakken visje nuttigden namen de
blauwen (Spakenburg) een bidon
met water waarmee het poedertje
was vermengd.
Wir haben es nicht gewusst, zullen

de bestuurders van Spakenburg
wel geroepen hebben, zou je denken. Mis. Ze wisten ervan, hebben
zelfs een vermanend vingertje
opgestoken in de verwachting dat
het gebruik zou ophouden, maar
deden verder niets. Niet de KNVB
inlichten, niet de trainer met een
grote boog het dorp uitschoppen en
niet de spelers schorsen. Gewoon
een bezem pakken en alles onder
het hoogpolig tapijt van de luxe
bestuurskamer vegen.
Wat nu? Als de Nederlandse Dopingautoriteit de zaak heeft onderzocht en er blijkt iets niet in orde
te zijn zal de KNVB zich over de
zaak buigen. Dat betekent volgens

de bond dat de spelers in principe
twee jaar uitgesloten worden van
wedstrijden, trainingen etc. Een
paar keer een poedertje slikken is
dus erger dan enkele malen een hap
vlees uit een tegenstander proberen
te nemen, want dat levert maximaal
4 maanden op. Maar daar kan het
toch niet bij stoppen. Spakenburg
werd in het jaar van het grootschalig
gebruik kampioen. Die schaal moet
uiteraard ingeleverd worden waardoor Rijnsburgse Boys gekroond
kan worden als beste van Nederland. Als die ploeg tenminste zonder zonden is. En ons eigen HHC?
Daar gebruiken ze geen Crack maar
Crackfree. En dat is te zien als ze
het veld opkomen. Mooie shirtjes.

Impuls Voorstraat
De plannen die aannemer Zweers
uit Ane had met de winkels tussen
de Voorstraat en de Oude Bosch
in Hardenberg-centrum worden
drastisch aangepast. Het bestaande
woon-/winkelblok wordt – met
uitzondering van het pand van
Randstad Uitzendbureau – omgebouwd en uitgebreid en niet
meer vervangen door grootschalige nieuwbouw, zoals voorheen
de bedoeling was. Het nieuwe
plan omvat de komst van twee
winkelruimtes, een horecaruimte
(de huidige snackbar) en acht
huurappartementen. De bebouwing
bestaat nu nog uit twee bouwlagen
met een plat dak. Dat worden straks
drie bouwlagen met een plat dak.

Familiedag
Stichting Vechtgenoten in Ommen,
een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten, houdt zaterdag
23 augustus een Familiedag. Voor
jong en oud zijn er tussen 10.00 en
15.00 uur diverse activiteiten georganiseerd. Het gaat om samenzijn
en gezelligheid, maar ook om het
verkrijgen van informatie.

Doorsluizen
Leefbaar Hardenberg, de nieuwe
naam voor de politieke partij Liberaal Hardenberg van Petra Baarslag,
is ontevreden over de werking van
de sluis in de rivier de Vecht nabij
natuurcentrum De Koppel. Tenminste, de bevolking is ontevreden
want volgens het raadslid worden
hierover regelmatig vragen aan haar
partij gesteld. En dan niet zozeer
over de werking, als wel over de
niet-werking. Ze heeft een hele serie
vragen gesteld aan B&W over de
kosten, de storingvrije ingebruikname en de communicatie. Die
vragen kunnen met een enkele zin
worden afgedaan: vraag maar bij de
provincie Overijssel. Die instantie
is namelijk eigenaar van de sluis.
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Een bonte stoet van theaterfiguren van campings in de regio en Koning Koos, Sasa en Toto van het Zandkasteel trok door Hardenberg-centrum.

Zomerparade grote publiekstrekker
HARDENBERG - Twee jaar geleden waren de theatervoorstellingen van
de kindershow het Zandkasteel in Hardenberg zo’n succes dat de hoofdrolspelers dit jaar zijn teruggekeerd. Koning Koos, Sasa en Toto waren
30 juli in Dedemsvaart te zien en 6 augustus in theater De Voorveghter in
Hardenberg. Liefhebbers van deze kindervoorstelling krijgen woensdag
13 augustus nog een kans, voorafgaand en na afloop van de parade. Die
parade is een optocht van de drie hoofdfiguren van het Zandkasteel en de

theaterfiguren van campings in de regio en het Attractiepark Slagharen.
Enkele honderden jonge campinggasten waren 6 augustus met hun ouders
naar het centrum van Hardenberg gekomen om zich samen met de autochtone Hardenbergertjes te vergapen aan figuren als Hannah de Heldhaftige
van de Vechtstreek, Eekie Eekhoorn van De Kleine Belties, Bultje van de
Beerze Bulten en de steltlopers van Mardi Gras Slagharen. De parade van 13
augustus begint om 14.00 uur bij de Voorstraatbrug en sluit af op de Markt.

Collendoorn vreest volstorten
zandwinplas met vervuilde grond
COLLENDOORN – Dankzij vragen van GroenLinks-raadslid Kees
Slingerland aan B&W is vorige week bekend geworden dat meer dan
200 mensen een brief hebben ondertekend over dreigende vervuiling
van de zandwinplas Collendoorn.
De buurtbewoners hebben volgens
eigen zeggen ontdekt dat in de
zandwinput van Roelofs op termijn
vervuilde grond wordt gestort. In
het gat wordt tot op een diepte van
32 meter vuil gestort zonder een
beschermende afdeklaag. Hierdoor
heeft regenwater vrij spel om de
vervuiling te verplaatsen, zowel
boven als in de grond. Daarnaast
is er in de plannen ook nog sprake
van overloop naar sloten zodat het

vuil zich door heel Collendoorn kan
verspreiden, meent briefschrijver
J.H. Altena van de Venneweg.

tingsavond dit verhaal niet open en
eerlijk is verteld en dat het daarnaast
mogelijk wordt dat in de toekomst
uit heel Nederland vervuilde grond
gedumpt kan worden in Collendoorn. Dit onderwerp is ‘s avonds
angstvallig voor de buitenwereld
verzwegen.”

De gemeente Hardenberg heeft 15
mei een voorlichtingsbijeenkomst
gehouden over de uitbreidingsplannen van de zandwinput van Roelofs
Zandwinning BV in Collendoorn.
Daar is toen niets over de vervuiling verteld. Altena: “Wij vinden
het misleidend dat op de voorlich-

Binnen het gebied liggen 6 bedrijven, 73 woningen, 5 boerderijen, 1
vakantiepark en 225 ha landbouwgrond. De gezamenlijke waarde
van onroerend goed dat beïnvloed
wordt door deze plannen bedraagt
circa 50 miljoen euro, heeft Altena
laten uitrekenen. “Wij vinden het

onverantwoord en onverstandig om
de plannen door te zetten. Dit kan
echt niet meer in 2014. Mocht u de
plannen toch verder in ontwikkeling
zetten, dan gaan wij er vanuit dat
u ook onze belangen meeneemt in
de planontwikkeling”, zo laten de
ondertekenaars B&W weten.
Volgens de Stentor heeft Roelofs
b.v. laten weten dat het absoluut niet
om vervuilde grond gaat, laat staan
gifgrond. Het gat wordt opgevuld
met leem, baggerspecie en die onder
meer vrijkomt bij reconstructies van
woongebieden.
De reactie van de gemeente Hardenberg op de vragen van GroenLinks volgt binnenkort. Waterschap
Vechtstromen heeft nog niet op
vragen gereageerd.

redactie@sallander.nl

Overlast van katten
De gemeente Hardenberg heeft
blijkbaar heel erg lang moeten
nadenken over een vraag van een
inwoner van de Ondermaat in Hardenberg-Baalder. Hij heeft begin
april een brief gestuurd over honden
en katten, maar pas begin augustus
is er op die brief gereageerd.
De Hardenberger beklaagt zich over
een berisping die zijn dochter heeft
gekregen toen die de hond uitliet
op een strook grond langs de Henri
Dunantlaan. Volgens de gemeente
was die berisping – door wie stond
niet in de brief – onterecht, omdat
er in de gemeente Hardenberg twee
gebieden zijn waar honden mogen
loslopen: het ene is het park Kotermeerstal in Dedemsvaart, het andere is de rand van de wijk Baalder.
Verder schrijft de man in zijn brief
dat er een aanlijngebod moet komen
voor katten, omdat hij last heeft van
jankende krolse katers. Daarnaast
heeft zijn zoon elektrische draden
boven de vijver met Koikarpers
moeten spannen om zijn hobby niet
voortijdig te moeten beëindigen
vanwege het verlies aan vissen. Als
de toestand niet verbetert vreest hij
toe te moeten treden tot het gilde
van kattenmeppers. De gemeente
geeft aan dat een verbod wettelijk
niet mogelijk is en een aanlijngebod niet controleerbaar, zodat de
bewoner van de Ondermaat moet
proberen zijn buren aan te spreken
op de overlast.

