
Blader door 25 jaar
Kerstparty’s en zoek 
(oude) bekende!
Staat u er zelf op?
Post dan een foto van de
pagina op facebook met 
#25jaarKerstparty en
maak kans op vrijkaarten!

Bewaarediti
e

Allerlaatste editie

Kerstparty
 

Tiener
Kerstparty

Hoe het
allemaal
begon

Met o.a. Glennis Grace
& Request Live

met o.a. Buddy Vedder

In gesprek met
Ab van der Valk



LICHT | GELUID | VIDEO 
PARTY VERHUUR | DJ DRIVE IN 

LICHT | GELUID | VIDEO  
DJ GEAR & EFFECTS 

PRIVE FEESTEN | BEDRIJFSFEESTEN 
OPENINGEN | BRUILOFTEN | EVENTS 

Watertoren 41B 
3247 CL  DIRKSLAND 

0187 - 60 22 75 | info@happymusic.nl 
 

WWW.HAPPYMUSIC.NL 

1992-2001

In gesprek met Ab van der Valk 
In 1992 organiseerde ik samen met de Winkeliersvereniging 
Sommelsdijk ‘Het Kerstbal’ in de Staver. Het kaartje kostte 20 
gulden, er was livemuziek, er traden diverse artiesten op en 
er waren kraampjes. In het prieel stonden tafels en stoelen, 
er stonden wat kerstbomen en dat was het. Maar wat was het 
gezellig! 

Vanwege het succes van 1992 organiseerden we op 18 decem-
ber 1993 de 2e editie van het Kerstbal. Niet alleen in het Prieel 
was er entertainment maar deze keer ook in de restaurette. De 
zalen werden aangekleed met eigen gemaakte decoraties zoals 
‘piepschuim brokjes aan visdraad’. De wanden werden aange-
kleed met zwart bouwplastic, na twee jaar hebben we dit ver-
vangen door theaterdoeken. Een boer uit het dorp had ons een 
echte arreslee uitgeleend waarmee mensen op de foto konden. 
Toen al was er een fotomoment.

Dagenlang zaten we met familie en vrienden te knippen en te 
plakken. Ijsberen, sneeuwpoppen, kerstmannen, pinguïns, alles 
maakten we zelf van papier. We versierde de kerstbomen soms 
wel met 100 kerstballen per boom. Ook timmerden we zelf een 
cocktailbar in elkaar. Het liep storm ’s avonds met de cocktails, 
ze waren zo uitverkocht! We hebben ook weleens strobalen ter 
decoratie gehad waar mensen dan op zaten te roken. Dat kun 
je je nu niet meer voorstellen. Vroeger waren er ook niet eens 
beveiligers. Er is zoveel veranderd. Alleen de twee ijsberen die 
ik eens in de uitverkoop had gekocht, gebruiken we nog.  

In de jaren die volgde breidde ‘Het Kerstbal’ zich steeds verder 
uit. Kerstbal werd Kerstparty. In 1995 werd ook het zwembad 
toegevoegd aan de feestzalen. In 2003 was elke zaal van de 
Staver gevuld. Er was entertainment in de sporthal, tennishal, 
kleine zaal, zwembad, prieel en de restaurette. Er traden zo’n 25 
artiesten op en er waren 2500 bezoekers. 

De Kerstparty van Happy Music: hoe het allemaal begon

In 2003 kwamen de leerlingen van het Grafisch Lyceum o.l.v. 
Leonard Braber erbij. Ze namen het prieel voor hun rekening 
en verzorgden daar de lichtshow. Vanaf dat jaar komt Leonard 
ieder jaar met een enthousiast groepje leerlingen ons team ver-
sterken. Sommige leerlingen zijn zelfs blijven hangen, al jaren 
komt er een groepje oud-leerlingen vrijwillig helpen omdat ze 
het zo leuk vinden om te doen.  Ze nemen gewoon vrij van hun 
werk. Dat is toch wel bijzonder. 
Naast deze vrijwilligers zijn er nog veel meer vrijwilligers die 
de Kerstparty al jaren tot een succes maken en hebben ge-
maakt. Via deze weg willen wij ze nogmaals heel hartelijk be-
danken. En natuurlijk mijn eigen Happy Music crew. Iedereen 
die de afgelopen jaren heeft geholpen, BEDANKT! 

De afgelopen 24 Kerstparty’s hebben veel bekende en onbe-
kende artiesten op het podium gestaan. Zoals: Duo Differen-
ce, Tino Martin, Jos Cové, Sebastiaan Labrie, Donna Lynton, 
Crazy Piano’s, Re-Play, Lasgo, Lieke van Lexmond, Aukje van 
Ginneken, Bas Muis, Mark van Eewen, Sabine Koning, Shaky 
Ground, Hind, Rene Schuurmans, Moodswings en vele ande-
ren. Ook de bekende paparazzi fotograaf Joop van Tellingen 
was er een paar jaar bij. 

Maar ook de body painters, steltlopers, Ray saluki (vaste goo-
chelaar van de Baja Beachclub uit Rotterdam), mimespelers, 
karikaturisten en danseressen waren altijd een hele leuke 
toevoeging aan het feest.

Samen met mijn dochter Maritha, met wie ik het sinds een 
aantal jaar samen organiseer, heb ik besloten dat de aanko-
mende 25e editie op 10 december ook de ALLERLAATSTE zal 
zijn. Het voelt nog een beetje gek, maar het is goed zo. Met 
de Tienerkerstparty, die we sinds 2006 organiseren, gaan 
we overigens nog wel door.      

Iedereen die de Kerstparty ooit heeft bezocht, BEDANKT! Ik 
hoop dat jullie net zo genoten hebben als ik. En ik hoop je 10 
december tegen te mogen komen op onze allerlaatste Kerst-
party. We maken er één grote reünie van, en één groot feest. 
Ab van der Valk



Klaar voor de 25e en allerlaatste Kerstparty?!
Happy Music viert dit jaar het 25 jarig jubileum van de Kerstparty. Maar daarnaast 
hebben ze besloten dat deze editie ook de allerlaatste zal zijn. 24 jaar lang hebben 
ze de Kerstparty met veel plezier en passie georganiseerd. Ze zijn trots op het feit 
dat de Kerstparty een begrip is geworden op Goeree-Overflakkee en dat er elk jaar 
vele bezoekers op af zijn gekomen.  Maar na de aankomende editie op 10 decem-
ber, vinden ze het mooi geweest. “Tijd voor iets nieuws”, aldus Ab van der Valk. 
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 Dagelijks genieten  in uw eigen Tieleman-keuken? 
Kom een dag beleven in Middelharnis!

Uiteraard zullen Ab en zijn team ook 
de 25e en allerlaatste Kerstparty met 
veel plezier en passie organiseren. Het 
beloofd een hele speciale editie te wor-
den. Het beste entertainment van de 
afgelopen 24 edities komt voorbij, maar 
er komt natuurlijk ook nieuw entertain-
ment aan bod. Een kleine greep uit het 
programma van de jubileumeditie op 10 
december 2016: In 1998 was ze er al bij, 
Glennis Grace. 

Glennis Grace behoort al jarenlang tot 
één van de beste zangeressen die ons 
land rijk is. Grote bekendheid krijgt 
Glennis in 1994 wanneer zij als 16-jarig 
meisje deelneemt aan de Soundmix-
show met haar vertolking van Whitney 
Houston’s ‘One Moment in Time’. Ze 
pakt heel Nederland in en wint voor een 
miljoenenpubliek het tv-programma. In 
2011 krijgt de carrière van de zangeres 
een enorme positieve wending door 

de deelname aan het tv-programma ‘De 
beste zangers van Nederland’. Met haar 
uitvoering van Volumia’s ‘Afscheid’ valt 
het Nederlands publiek volledig voor de 
zangkwaliteiten van Glennis en scoort 
hierdoor binnen één week haar allereerste 
nummer-1 hit. 

Dj Littel heeft heel wat Kerstparty’s ach-
ter de draaitafels gestaan. Inmiddels is hij 
één van de populairste party dj’s uit deze 
regio. Hij mag dus zeker niet ontbreken op 
de 25e en allerlaatste Kerstparty. Nieuw in
het rijtje artiesten is de band Request Live!

De artiesten van Request Live prikkelen 
al je zintuigen, laten je helemaal genieten 
en zorgen voor een geweldig muzikaal 
spektakel. Het publiek is de gangmaker 
van het feest en bepaalt welke muziek 
er wordt gespeeld. Welke hit geeft jou 
kriebels in je buik? Welke nummer zorgt 
ervoor dat jij door het dolle heen gaat? 
Vraag jouw nummer aan op één van de 
twee manieren. In het midden van de zaal 
staat het ‘Spotlight Podium’ waar live een 
nummer kan worden aangevraagd. Niet 
zo veel zin om in de spotlights te staan? 
Geen probleem, de verzoekjes kunnen ook 

via een ‘Fotodoosch’ worden aangevraagd. 
Via de fraai geïntegreerde ‘Fotodoosch’ 
kun je een selfie maken van jouw en je 
vrienden en tevens ook jouw request doen 
via het touchscreen scherm. Deze request 
Fotodoosch zorgt ervoor dat jouw verzoek-
je bij de band komt! 
Zoals je van de Kerstparty gewend bent 
is er ook dit jaar in meerdere zalen en-
tertainment. Ab van der Valk zal zelf ook 
eventjes achter de draaitafels kruipen in 
één van de zalen om u te laten swingen op 
Dance Classics, of waagt u liever een gokje 
in het Casino? Het kan allemaal! 

Happy Music wenst jullie alvast een ge-
weldige avond toe vol verrassingen...!! 

Kerstparty 2016
Zaterdag 10 december, 21.00 – 02.30 uur
Staver, Sommelsdijk 
Voorverkoop: € 25,- bij: Ever Jeans, 
Middelharnis | Staver, Sommelsdijk | 
Dorpstienden, Ouddorp | Online
Aan de deur: € 30,-* Indien voorradig

Zaterdag 10 december, 21.00 uur

Kijk ook op Facebook/Kerstparty of op www.kerstparty.nl
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Ever Jeans | Staver | Dorpstienden | Edudelta | Online 
Voorverkoopadressen: 

Jaap van den Berg Elektrotechniek is een vakkun-
dig en klantgericht elektrotechnische onderneming. 
Wij staan voor vakmanschap, Kwaliteit en Kwantiteit 
voor de woningbouw, utiliteit en industrie. Jaap van 
den Berg Elektrotechniek is een onderneming met 
een erkenning van de SEI en is gecerificeerd door 
Dekra (KEMA) met ruime ervaring op het gebied van 
elektrotechniek en instrumentatie zowel in de Wo-
ningbouw, Utiliteit als in de Petrochemie (Off-Shore).

Onze kernactiviteiten zijn:
•  Keuren en inspecteren van
 elektrotechnische installaties                                    
• Thermografische inspecties
• Keuren van machines
 en gereedschappen
• Keuren en inspecteren van
 gas en water installaties
• ATEX137 Inspectie 
• Project ondersteuning E&I

- Keuringen
   volgens CVT
- Gediplomeerd
  ATEX inspecteur 

Binnenweg 1
3245 AA Sommelsdijk
TEL: 0628-534147
info@jaapvdberg.nl
www.jaapvdberg.nl

Inspectie & Beheer

Oud & Nieuw party
in de Staver
Ook in de eerste nacht van 2017 is er weer een topfeest in de 
Staver. In samenwerking met Happy Music gaan we er een 
spectaculaire Oud en Nieuw van maken! De tennishal wordt 
weer omgetoverd tot een groot feestpaleis. Vanaf 00:30 uur 
barst het feest in alle hevigheid los.

Speciaal voor dit feest zijn er wederom toppers van DJ´s ge-
boekt: Aldair Silva, Ravi la Vida, Max Baasten e.a. Deze man-
nen staan garant voor een topfeest voor jong en oud. De dj´s 
zullen worden ondersteund door een spectaculaire lichtshow 
en ander entertainment.
Er zullen weer pendelbussen rijden vanaf Nieuwe-Tonge
(Molendijk, bij de molen). Deze bus vertrekt tussen 00:00 en 
00:15 uur. Vanuit Stad aan ´t Haringvliet vertrekt er een bus 
tussen 00:45 en 01:00 uur vanaf de Haven. Na afloop van het 
feest zullen de bussen ook weer naar deze dorpen terugrijden.

Om ook dit feest veilig en prettig te laten verlopen, zijn er een 
paar belangrijke regels. Minimum leeftijd is 14 jaar en ID is 
verplicht. Er wordt geen alcohol verstrekt aan personen onder 
18 jaar. Mochten er zich onder de bezoekers personen bevin-
den die dit wel doen, worden zij direct verwijderd. Kaarten 
voor het Oud en Nieuw feest kosten €5 en de deur gaat open 
om 00:30 uur. Het einde is om 05:00 uur.
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Kaai 13 
3241 CE te Middelharnis

0187-476555 
info@vanalphenmakelaardij.nl

www.vanalphenmakelaardij.nl
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Entreekaarten à € 3,-*

Modeshows van Cosy Fashion

& Lifestyle en Tara CC

Entreekaarten à € 3,-*

Modeshows van Cosy Fashion

& Lifestyle en Tara CC
Entreekaarten à € 3,-*

Modeshows van Cosy Fashion

& Lifestyle en Tara CC

5e editie Ladies Fashion
& Lifestyle event@Night

Woensdag 14 december organiseren Mabel en Maritha samen 
met de Staver voor de 5e keer het succesvolle Ladies Fashion 
& Lifestyle event. Deze keer is het een speciale kersteditie.

Niet het Prieel, maar de prachtig aangeklede grote zaal wordt 
het decor van een onvergetelijk avondje shoppen, styling, 
modeshow kijken en goodies ontvangen. Daarnaast zijn er ook 
weer mooie prijzen te winnen middels de gratis loterij. Zorg 
dat je erbij bent en koop je kaartje (€ 3,-) bij Cosy Fashion, Tara 
CC of bij De Staver. Meer informatie vind je op de FB pagina: 
FB.com/ladiesfashionandlifestylevent 

Kwaliteit is niet op zichzelf 
staand, het is de combinatie 

van kennis en vakmanschap in 
advies en uitvoering. Kwaliteit 
begint bij goede, duidelijke en 

eerlijke voorlichting. 

Bij uw bezoek aan onze 
showroom zullen wij dan ook 
alle tijd voor u nemen om tot 
een verantwoorde keuze te 

komen. Want vloeren leggen
is echt een vak!

KENNIS & VAKMANSCHAP
IN VLOEREN & TRAPPEN

WWW.MELAARDPARKET.NL 
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Dit jaar hebben ze Buddy Vedder weten te boeken. In de dage-
lijkse soap Goede Tijden, Slechte Tijden speelt Buddy de rol van 
de 17-jarige Rover Dekker. Buddy presenteert wekelijks voor 
AVROTROS bij NPO Zapp hèt muziekprogramma voor kinderen, 
de Zapp Kids Top 20. En onlangs heeft Buddy bij RTL 4 het tweede 
seizoen van de danscompetitie Dance Dance Dance gewonnen! 
Hij en zijn danspartner Robin Martens voerden wekelijks spec-
taculaire choreografieën op. Ook op de Tienerkerst-
party zal Buddy zijn spectaculaire dans moves 
laten zien samen met 2 andere dansers. 
Na zijn show maakt Buddy nog even 
tijd om op de foto te gaan. 

“Vriend van de show’’ en sfeer-
maker Dj Martyn Green mag na-
tuurlijk niet ontbreken op deze 11e 
editie. Dj Duo Dino & Blok gaan 

voor een spectaculaire eindshow zorgen. Wat de verrassings-
act is, blijft natuurlijk tot het laatste moment een verrassing! 
We kunnen wel alvast verklappen dat je tijdens de Tiener-

kerstparty op de foto kunt in de ‘SnowGlobe’. Happy 
Music heeft nog veel meer leuke dingen voor 

jullie in petto dus zorg dat je erbij bent! 

Tienerkerstparty 2016
Vrijdag 9 december

20.00 – 00.00 uur
Staver, Sommelsdijk 
12-18 jr.
Voorverkoop: € 12,50
Aan de deur: € 15,-*
Indien voorradig

Tienerkerstparty 2016

In 2006 organiseerde Happy Music, toen nog in samenwerking met het Jongerenwerk, 
voor het eerst de Tienerkerstparty. Vele bekenden artiesten hebben in al die jaren
opgetreden zoals: Valerio, Ali B, Yes R, Ralf Mackenbach, Sascha Visser, Jody Bernal,
Bad Boys, Jeronimo, Ruud Feltkamp, Nielson, Ferry Doedens en Dave Roelvink.

Vrijdag 9 december, 20.00 uur

Kijk op www.kerstparty.nl of
FB.com/Tienerkerstparty

Zandpad 34, 3241 GX Middelharnis
Tel 0187 485402 - Mail info@everjeans.com

Dansacademie Ri-Jo bestaat inmiddels al 30 jaar met meer dan 15 
verschillende dansstijlen voor jong en oud zijn wij de grootse in de re-
gio. Maar trouwlocatie en Partycenter Ri-Jo biedt naast het dansen nog 
veel meer. “Wie nu bij ons binnenkomt, is verkocht en verzint wel een 
reden om een feestje te geven.” Voor uw bruiloft, verjaardag, receptie, 
themafeest of andere speciale gelegenheid bent u bij Ri-Jo aan het 
juiste adres. Ook zijn wij een officiële trouwlocatie in Hellevoetsluis, 
zo heeft u alles onder één dak van jA tot Z.

Ri-Jo, officiële trouwlocatie in Hellevoetsluis

Bekijk onze website, download onze folder
en kom in de stemming op www.ri-jo.nl

Ri-Jo Dansacademie, Party- en Businesscenter | Kanaalweg oostzijde 134
3224 AD Hellevoetsluis | Tel. (0181) 31 11 03 | Email info@ri-jo.nl

Brilcentrum Keuvelaar    
Zandpad 56    Middelharnis    
T 0187-483437    
www.brilcentrumkeuvelaar.nl

Wanneer gaat u naar een orthoptist? 

De orthoptist onderzoekt en behandelt klachten of problemen op het gebied van: 
Afwijkingen bij kinderen, scheelzien, lui oog, dubbelzien, oogbewegingsstoornissen, 
specifieke hoofdpijn en leesklachten.

De orthoptist is gespecialiseerd in de oogmetingen bij kinderen, met name gericht op 

de samenwerking tussen de ogen. De samenwerking kan echter op alle leeftijden 

en door verschillende oorzaken verstoord worden. 

Vroegtijdig opsporen is van groot belang.

Een orthoptist onderzoekt de oogstand, de 

samenwerking tussen de ogen en de ontwikke-

ling van het zien. Als er afwijkingen worden 

geconstateerd, stelt de orthoptist, indien 

mogelijk, een behandeling in. Wilt u ook een deskundig 
onderzoek?
Maak een afspraak of loop 

eens binnen op 

vrijdag middag of avond.

Jacoline Kieviet de Geus

RECENT GEHEEL 
VERBOUWT



 

Verhuur - Styling - Weddingplanning 

Alles voor een onvergetelijke dag! 

WWW.HAPPYWEDDINGS.NL 

Backdrop | Trouwprieel | Bloemendecoraties  
Lampionnen | Beachvlaggen | Meubilair | Ballonnen  

Licht, geluid & beeld | Entertainment | Etc. 

In Het Prieel, de prachtige feestzaal van de Staver, creëren we met licht 
de ambiance die u wilt! Geniet van een fantastisch feest en proef onze 
culinaire arrangementen, uw gasten kijken hun ogen uit! Kijk op www.
destaver.nl en vraag gerust naar onze folder.

Een mooie ceremonie met een 
sympathieke trouwambtenaar?  
Ook daar biedt Het Prieel alle 
ruimte voor!

2014

2015

Trouwen op Flakkee
Trouwplannen? Bezoek de trouwbeurs op 14 januari in de Staver!

DE trouwbeurs van Flakkee in het Prieel van de Staver in 
Sommelsdijk! Voor de tweede keer organiseert Happy Wed-
dings deze beurs in opdracht van de Staver. Vorig jaar was 
een groot succes, dus voor herhaling vatbaar.

Er zijn die dag tussen 11.00 – 16.00 uur diverse modeshows van 
topbedrijven uit de regio met bruidsmode en mode voor de brui-
degom en familie.  De catwalk wordt omringd door vele stands 
waarin verschillende bedrijven zich presenteren. Kom gezellig 
langs en laat je vrijblijvend informeren over de laatste trends 
in de trouwwereld! De bruidsbeurs Trouwen op Flakkee is een 
zintuiglijke ervaring, het prikkelt, je proeft,  je voelt, je ruikt en 
je beleeft. Topbedrijven uit de regio presenteren de beste kwali-
teit voor jullie als aanstaand bruidspaar. Hetgeen jullie geboden 
wordt, moet voor jullie richting geven aan de meest belangrijke 
dag in jullie leven: Jullie bruiloft!

De entree is gratis en er zijn goodiebags! Meer informatie vind je op: www.destaver.nl en/of www.happyweddings.nl 
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