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Koolschijn streeft er naar
om zijn klanten een zo goed
mogelijk advies en direct
de beste prijs te geven.

Service staat bij ons hoog in
het vaandel en mede daarom
zijn we nu al ruim 90 jaar
een vertrouwd adres.
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GRATIS

Sedert 1920 kwaliteit en betrouwbaarheid

SieMatic keukenopstelling S2 Glanzend inclusief
5 Siemens apparaten, composiet werkbladen en
tegellijsten inclusief KWC S2 keukenkraan.

9700

Vraag naar de SieMatic Jubileumactie!

SANITAIR • KEUKENS • TEGELS • HAARDEN • WWW.KOOLSCHIJN.NL

MEER DAN
ALLEEN KEUKENS!
• Uitgebreid assortiment

Schitterende collectie keukens,
sanitair, tegels en haarden

• Zeer scherp geprijsd
Kwaliteitsproducten
voor scherpe prijzen

• Totaal verzorgd
Ons ervaren verkoop-/
montageteam
verzorgt alles van A tot Z

• Persoonlijk advies

• Afspraak is afspraak

RIJSWIJK •De sluiting van het natu-
ristenstrandje in het Rijswijkse
Wilhelminapark komt rauw op het
dak van de naturisten. Volgens
Dick Jense (wethouder Groen)
past het strand niet in een stads-
park en moet de strook daarom
plaatsmaken voor uitbreiding van
de vijver.
Bernd Huijser, belangenbehartiger
openbare naaktrecreatie van de
Naturisme Federatie Nederland
(NFN), baalt behoorlijk van de slui-
ting. „In het Wilhelminapark kwam

altijd een kleine groep vaste bezoe-
kers. Die bestond voornamelijk uit
oudere en minder mobiele mensen
die er gebruik van maakten omdat
het dicht bij huis is. Deze mensen,
die niet zo weerbaar zijn, zijn nu de
dupe van de vastberadenheid van
de gemeente.”
De naturisten moeten nu op zoek

naar een ander naaktstrand in de
regio, want de gemeente is niet van
plan ergens in de buurt een plek te
creëren. „Dat is heel vervelend voor
mensen die even een paar uurtjes

naar het strand willen,” zegt Tjipke
Tasma, die namens de website
naaktstrandje.nl al meerdere malen
bij de gemeente aan de bel heeft ge-
trokken over de recreatieplek. „Het
is een vreemde gang van zaken.
Jarenlang, zelfs nog afgelopen zo-
mer, werd er gezegd dat er totaal
geen sprake was van opheffing van
het strand, maar afgelopen najaar
was het opeens dicht,” zegt hij.
Volgens wethouder Jense zijn de

plannen voor het park gaandeweg
zo veranderd, dat er geen plek meer

was voor het strand. „We zijn tot de
conclusie gekomen dat naaktrecre-
atie niet meer passend is in een
stadspark dat omsloten wordt door
bebouwing,” laat hij weten.

Voor Huijser is de kous daarmee
echter nog niet af. „Voorlopig is er
nog geen woonwijk gebouwd, men-
sen zouden er dus nog prima naar
het strandje kunnen. En als duide-
lijk wordt aangegeven waar het
strandje begint, is er volgens mij
geen probleem.”

(Hilde Straathof)

Naturisten betreuren sluiting strand Wilhelminapark

DENHAAG•Groots spektakel was er beloofd. In plaats daarvan ver-
raste de bekende illusionist Hans Klok de aanwezigen bij de opening
van een nieuw ‘winkelconcept’ in de Venestraat met een simpele
kaarttruc. Den Haag is nu de eerste Nederlandse stad met een vesti-
ging van The Phone House: ConnectedWorld, waar onder meer
smartphones en laptops te koop zijn. FOTO FRANK JANSEN

Hans Klok met kaarten

De 54-jarige Rijswijkse ingenieur,
verbonden aan het Europees Oc-
trooibureau, bleek niet twee maar
vier kinderen te hebben. Tijdens de
tweede dag van het proces tegen de
moordverdachten - zijn vrouw en
vier Ghanezen - werd duidelijk dat
Ferrigno naast twee Nederlandse
tieners ook een in Berlijn woonach-
tige zoon (27) en dochter (25) te
hebben. Ferrigno, geboren in Italië,
had hen voor adoptie afgestaan,
maar zocht hen in 2002 weer op.
Zowel zijn ‘Duitse’ als zijn Neder-

landse kinderen legden indrukwek-
kende, emotionele slachtofferver-
klaringen af. Ze roemden hun vader
vanwege zijn grote hart, zijn intelli-
gentie en zijn fatsoen. ,,Hij was een
levend voorbeeld van naasten-

liefde,’’ zei zijn oudste dochter. ,,Ik
was op 24 december 2009 op weg
naar de kerk toen mijn broer belde
met het verschrikkelijke nieuws.
Negentien maanden eerder was
mijn adoptievader overleden aan
longembolie. Dat was een tragische,
maar natuurlijke dood. Antonio is
vermoord. Ik droomde ervan op
mijn bruiloft door mijn beide va-
ders naar het altaar te worden ge-
bracht. Dat zal nooit gebeuren.’’
Ferrigno’s Nederlandse dochter

noemde haar vader haar beste
vriend. ,,Als ik ziek was, zegde hij
belangrijke afspraken af om mij te
verzorgen. Na zijn dood heb ik
drank en drugs gebruikt om de pijn
uit te schakelen, maar dat werkte
niet. Mijn vader en ik waren van
plan een Italiaans restaurant te be-
ginnen. Dat plan wil ik doorzetten.’’
De aanblik van haar moeder be-

zorgde haar koude rillingen. ,,Het
idee dat ze ooit weer contact met
me opneemt, is angstaanjagend. Als
ik ooit kinderen krijg, zal ik mijn
best doen om haar uit hun buurt te
houden.’’

DENHAAG •De kinderen
van de vermoorde Anto-
nio Ferrigno legden in de
rechtszaal hartverscheu-
rende verklaringen af.

SANDER VAN DERWERFF

Tranen in Ferrigno-proces

Veel emoties
in rechtszaal

DEN HAAG• Voor het bijzon-
dere ontwerp is de Haagse
tramtunnel in het verleden
met prijzen overladen. Maar
om ‘m zo mooi te houden is
er elk jaar wel een flinke on-
derhoudsbeurt nodig. Vanaf
maandag is het weer zover.
De houten vloeren van de hal-
tes Grote Markt en Spui wor-
den opgeschuurd en opnieuw
in de lak gezet. Dat betekent
dat er vanaf maandag tot en
met zondag 13 februari iedere
week één halte in één rich-
ting afgesloten en buiten
dienst is. Tram 2 en 6 en
Randstadrail 3 en 4 stoppen
tijdelijk niet bij de halte waar
wordt gewerkt. Passagiers
zullen dan een halte eerder of
later moeten uitstappen. Het
exacte werkschema is te vin-
den op internet:
www.htm.net

Vloer tramtunnel
opnieuw inde lak

DENHAAG

Vrouw (19) overvallen
in woning van tante
De politie is op zoek naar getuigen
van een overval op een woning
aan de Beresteinlaan in Den Haag.
Daar drongen dinsdag rond 12.45
uur twee mannen de woning bin-
nen. Zij overmeesterden een 19-ja-
rige Rotterdamse die in de woning
aanwezig was en gingen ervandoor
met een laptop. De vrouw was op
bezoek bij haar tante, toen er aan
de deur gebeld werd met de mede-
deling dat er een pakketje voor dit
adres was. Toen zij de deur opende
werd zij naar binnen geduwd en
terwijl een van de mannen haar
vasthield pakte de andere de buit.

Verdachte van brutale
straatroof opgepakt
Een 23-jarige Hagenaar is dinsdag
op de Melis Stokelaan aangehou-
den, nadat een getuige had gezien
dat hij een boodschappentas uit de
handen van een 77-jarige vrouw
rukte. De getuige zag de brutale
roof op de Maartensdijklaan en
belde de politie. Zelf fietste hij
achter de verdachte aan. De politie
kon de Hagenaar aanhouden. De
tas is nog niet teruggevonden.

Deetman aan de slag
bij stichting Bronovo
Oud-burgemeester Wim Deetman
is per 1 januari benoemd tot voor-
zitter van de raad van toezicht van
de stichting Bronovo-Nebo in Den
Haag. Als voorzitter zal Deetman
toezien op de hoofdlijnen van het
beleid van de stichting. Stichting
Bronovo-Nebo bestaat uit zieken-
huis Bronovo, verpleeghuis Nebo
en Gezondheidscentrum Wasse-
naar. De stichting heeft ruim 1650
medewerkers in dienst.

Meer bonnen
VVV verkocht
Het aantal verkochte VVV-cadeau-
bonnen in de regio Den Haag is
vorig jaar gestegen naar een be-
drag van ruim 6,5 miljoen euro,
een stijging van 2,5 procent tegen
opzichte van 2009. De meeste bon-
nen zijn gekocht door de zakelijke
markt, 70 procent. De overige 30
procent is aangeschaft door parti-
culieren. De omzetstijging komt
door meer verkooppunten.


