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Trek de geplande tramlijn
van Amsterdam-Zuid
naar Uithoorn door naar
Breukelen en AlPhen.

Hiervoor Pleit de Amster-
damse student Tim
Sekac in een (ontine)Peti-

tie. l'lij verwiist daarbii
naar de vroegeíe spoor-
lijn die onder meer door
de huidige gemeenten De
Ronde Venen en Nieur,'i-

koop liep. Sekac, die
, tvaker petities spzet.

hoopt op minstens dui-
zend steunbetuigingen.

al dodeli, k:
Hondenbezitters in
de regio zijn gewaar-

schuwd. De zoetstof
xylitol kan dodelijk zijn

voor honden, laat de
Sterkliniek in Alphen
weten. Onlangs is een
teckeloverleden die

su i kervrije ontbijtkoek
had gegeten.

Zaterdag gaan de kaar-
tén,voó r. hèt sPeciaai bie*'-

fest:lval' Hendr]ick s F€si

o'P1-§epiember in de ver-
koop. Bii de Swaenst. .r-.-

brug in Alphen is dan
plek voor 9OO bezoerers.
Er is ook livemuziek. Het
festival is bedacht door
Mike Schuurman (foto)

van Hendi_ick.s D._i:,. De

kaartverkocP is zowel on-

line als in de kroeg (vanaf

16.00 uur) aan de Prins

Hendrikstraat.

De 18-iarige AlPhenaar P'

is deze week door de

Haagse rechtbank vrilge-

sproken van ontucht met

een minderlange. De aan-

klacht luidde dat de Al-
phenaar zich twee jaar

geleden een half iaar
lang schuldig had ge-

maakt aan ontucht en

kinderPorno. Daarvoor

bleek tiidens de zitting
voor de meervoudige
kamer te weinig bewi,is'

Daarom beslsten de
rechters tot vriisPraak'

varï'

Alphen

Volgens dierenansassistente Mari-
:nn: Folkertsma van de Alphense
diercnkliniek weten weinig men-
sen van het gevaar van
,.Xvlitol is een narrtltrliike zoerstr

vanger rn veel light-Proc::'.er-
Waineel mensen nietw*err is dat

de stof ontzettend schadelif k is

voorhonden."
De Sterkliniek kwam onlangs

het verhaal ter ore van een teckel

die zo ziek werd na het eten van

een suikervriie ontbiitkoek; dat

men het dier moest laten inslaPen'

ll
De.eercte

natwËëdagonkan

Nina Huisman

lerrcrÍalen opbéden

symptomën riin Yaa§t

I Ontbiitkoek kan riskant ziin
voor hondèn. FoÍosHUrrEBSrocK

deliik voor honden, dus biivoor-
beeld ook suikerwiie cola en ont-
biidioeh"

De n-mPtomen van xvlitolrer-

overi-.men- \a eel o: i.-'r'ee d-agen

kan ieve:falen oPtreden, gmlgd
doorcoma en uiteindelijkde dood'

Als de hond ri'at PiPs ziet en je

weet niet dat de sl'mPtomen door
xylitol komen, dan zijn er weinig
mensen die meteen naar de die-

Íenarts gaan. We hoPen dat de

waarschuwing over xYlitol men-
sen behoedzamer maakt voor dit
soort vergiftigingen. "

Braken
Wie ziin hond een stuk suikervriie
ontbiiikoek van de koÍfietafel ziet
grissen, is volgens Folkertsma het

Éeste af door meteen te handelen'

,,Wanneer je ziet dat ie hond een

product met xYlitol oPeet, meteen

àe dierenarts bellen. Schriifook op

wat het dier heeft gegeten en hoe-

veel. Noteer ook de tijd wanneer
de hond de stofbinnen heeft ge-

kresen. Daarna zo snel mogeliik
,rrrï 

"", 
kliniek Daar laat de die-

renarts het beesde braken en kan

de arts meteen zienwat er gedaan

moetworden."

-Marianne Folkertsma

Volgens Folkertsma kan een kleine
dosis al veel ellende veroorzaken'

,,Eén stukje suikervriie kauwgom
óat xylitol bevat, is voor een hond
van acht kilo of lichter al giftig'
Dat liikt niet veel, maar het kan

soms al genoeg ziin' Alle Produc-
ten die iylitol bevatten ziin scha-

'Eén stuki e
kauwgomis
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