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HOUSE of SEASONS
Al 29 jaar hoort mijn winkel bij het Kerstshoppen 

van veel Kralingers. Op dat leuke Waterloo-
Pleintje op de kop van de Lusthofstraat, kan je bij 

ons, zoals altijd, terecht voor Kerst Cadeaux, Gekke 
KerstBallen, KerstSfeer, een gezellig praatje of even 

je hart luchten over de dingen van het leven. 
De laatste jaren waren zwaar maar WAT is het 

dan weer � jn om in deze tijd van het jaar, al mijn 
trouwe klanten (sommigen ken ik al 29 jaar!) 

gezellig even te zien!
Ik zie jullie genieten van de sfeer en blij zijn omdat 
er bij ons veel DecemberKadootjes gekocht kun-
nen worden. Altijd ben ik op zoek naar net even 

wat anders dan wat je overal kan kopen en ik denk 
dat dat WEER gelukt is! Nog altijd is dit voor mij 

The Most Wonderful Time of the YEAR! 
En dat komt door jullie, lieve klanten. Daarvoor 
mijn Hartelijke Dank en ik wens jullie Sfeervolle 

Kerstdagen en heel veel goeds voor het 
Nieuwe Jaar!

Liefs
Lia

House of Seasons
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Nieuwe patiënten zijn van harte welkom

Voorschoterlaan 65-B 
3062 KH Rotterdam, tel.010-2004227 
www.tklusthof.nl, info@tklusthof.nl 

Kom dan naar Tandzorg Lusthof.
Speciaal in de maand december een 
actie voor het bleken van uw tanden.

U kunt nu al een afspraak maken.
Gebitsreiniging €35,- en 

professioneel bleken (1 ½ uur ) voor 
€199,- inclusief gebitsreiniging.

Verder kunt u bij ons alle professionele benodigdheden 
vinden om uw gebit goed te kunnen onderhouden.

Kom binnen en vraag advies voor de juiste producten.

Lusthof

DECEMBER ACTIE

Wilt u een mooie, 
witte en frisse lach?

coldcaseteam
Het coldcaseteam van de 
politie Rotterdam-Rijn-
mond pakt de zaak op 
maar stopt uiteindelijk 
ermee omdat alle sporen 
doodlopen. Inmiddels 
verjaren moordzaken 
niet meer, maar die van 
voor 1988 wel. Vermoe-
delijk geldt hetzelfde 
voor doodslag. De dader 
heeft dus niets meer te 
vrezen.

Hans van den Berg 
heeft een waarschijn-
lijke dader op het oog. 
Die is echter kort na de 
moord al verhoord door 
de politie maar wegens 
gebrek aan bewijs ‘heen-
gezonden’. Hans wil zelf 
op de vermeende dader 
af, maar de politie werkt 
niet mee en weigert hem 
het adres te geven van 
die vermeende dader. 
Peter R. de Vries sprak 
die vermeende dader 
maar kwam tot de con-
clusie dat die de moord 
niet  gepleegd kon 
hebben. Hans kwam ook 
niet via hem het adres 
aan de weet.

Samen met zijn oudste 
zus, voormalig poli-
tievrouw Ellie en RTV 
Rijnmond verslaggeef-
ster Kirsten besluiten ze 
hun eigen coldcaseteam 
op te zetten. Na veel 
gesoebat mogen ze het 
politiedossier inzien. 
Helaas levert dat niets 
nieuws op. Hans is er dan 
zo langzamerhand aan 
toe te aanvaarden dat de 
dader nooit bekend zal 
worden en dat de vraag 
waarom zijn zus werd 
doodgestoken nooit zal 
worden beantwoord.

Veranderd
Het gezin Van den Berg, 
woonachtig aan de Oost-
zeedijk in Kralingen, 
vader, moeder en zes 
kinderen, viert de jaar-
wisseling 1981-1982. 
Vrienden kennissen over 
de vloer, het is een gezel-
lige boel. Men gaat af 
en toe naar buiten, weer 
naar binnen, zoals dat 
gaat als oud en nieuw 
wordt gevierd. Om een 
uur of drie  gaat Petra 
naar buiten, na gezegd 
te hebben dat ze een 
ommetje wil maken. 
Enkele ogenblikken 
daarna wordt ze  dood-
gestoken, van achteren. 
Kennelijk probeert ze 

nog naar huis terug te 
gaan maar niet ver van 
haar huis zakt ze ineen 
en overlijdt. Het leven 
van alle leden van het 
gezin Van den Berg is 
dan voorgoed veranderd.

Hans van den Berg 
schreef zijn boeken om 
te laten weten hoe het 
voelt als je zus wordt 
vermoord en dader en 
motief blijven onbe-
kend. Hij hoopt dat die 
boeken alsnog teweeg-
brengen dat iemand zich 
meldt met de ophelde-
ring van de zaak. Maar 
hij schreef ook omdat 
hij plezier heeft in het 
schrijven. Veel plezier 
zelfs, wat leidt tot lange, 
soms onnavolgbare 
teksten die op gedich-
ten lijken en dat volgens 
Hans soms ook zijn. De 
tekst is niet onberispe-
lijk, vaak ook opzet-
telijk. Maar dat doet er 
helemaal niet toe. Want, 
de hoofdzaak, de rode 
draad, de zoektocht naar 
de dader en het motief, 
raakt nooit uit beeld. 
Dan is Hans van den 
Berg ‘welsprekend’ en 
duidelijk. Naarmate het 
verhaal vordert, wordt 
het spannender. Zal hij 
er toch in slagen de dader 
aan te wijzen? 

‘Buiten is het donker 
en sneeuwt het licht’ is 
uitgegeven door Uitge-
verij Aspekt te Soester-
berg en alhier verkrijg-
baar bij Boekhandel 
J.Amesz, Voorschoter-
laan 145-A en Lectuur-
winkel Veenstra, Lust-
hofstraat 43, beide in 
Rotterdam-Kralingen. 

Naar aanleiding van het 
uitkomen van ‘Buiten is 
het donker en sneeuwt 
het licht’ werd Hans 
van den Berg onlangs 
geïnterviewd op RTV 
Rijnmond:

www.rijnmond.nl/tv/
aflevering/rijnmond-
vandaag/1532682_
20220902170000

eenvandaag.avrotros.
nl/item/wie-ver-
moordde-petra-van-
den-berg-nieuwjaars-
nacht-1982-1/

Contact Cold-
caseteam Rotterdam-
Rijnmond: 0900-8844.
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