
Zoekplaatje Eldoradi 
 
In ons archief zit een knipsel 
uit de Gelderlander van  
17 januari 1980. Het bericht 
weet ons te melden dat de 
“nieuwe” Maas en Waalse 
formatie Eldoradi zojuist hun 
eerste grammofoonplaat op de 
markt heeft gebracht.  
Op de foto die er bij staat, 
herkennen we oud-Alphenaar 
Victor Kerkhof. Even zoeken 
op google levert ons ook een 
afbeelding van het singletje 
op. Karnavals Rok op de A-
kant en Oh… Susan op de B-
kant.  
 
Deze keer hebben we dus 
eigenlijk een verzoekplaatje 
want we hopen dat iemand ons kan helpen aan deze single. Natuurlijk zijn we 
ook zeer geïnteresseerd in alle overige “Alphense” opnamen. Op single, lp, 
cassette, cd, dvd, mp3 het maakt ons niet uit. Wie helpt? 
 
 
Oplossing Zoekplaatje Bij de pater 
 
Cor van Avezaath herkende op de foto van 80 jaar geleden (!) het bruidspaar 
Jo van den Ham en Cor Roeffen. Zij zijn in 1955 naar Australië vertrokken.  
 
Links en rechts van de pater staan twee broers van Cor: Janus (en Riek de 
Leeuw?) en Chris. Tussen/achter het bruidspaar staat Thé van Geffen. 
Daarmee hebben we alle namen, behalve van de pater. Waarschijnlijk staan 
op dit plaatje de kameraden van het bruidspaar. 
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Een praatje bij een plaatje 
 
November, de maand van de 
Elfde van de Elfde en een nieuwe 
Prins Carnaval. Toevallig kwamen 
we bij WHAM onlangs in het bezit 
van een 45-toeren plaatje met een 
carnavalslied. Een singletje van 
de band Combo Modern.  
Op de A-kant staat “Met Carnaval 
veel hossen” en op de B-kant het 
liedje “Kus me de kont”.  
Dit was een mooie aanvulling voor 
ons archief want we hadden wel 
diverse “Alphense” cd’s van 
bijvoorbeeld de bands Køll en  
-Blend- in onze verzameling, maar 
dit is het eerste vinyl singletje. 
 
Combo Modern kennen we natuurlijk wel. Alphenaren Henk van Lent (gitaar en 
zang) en Ab de Kleijn (drums en zang) vormden jarenlang de vaste kern van 
deze band en hebben menig bruiloft en partij voorzien van een lekker stukje 
muziek. Toen midden jaren zestig van de vorige eeuw in Alphen het bandje 
The Blue Jackets werd opgericht, waren deze twee heren al van de partij. 
Samen met Gerrit Fredrik (slaggitaar) en Huub van Heck (citer en accordeon), 
beiden ook uit Alphen, speelden zij de dansmuziek van die tijd, Quickstep, 
Foxtrot, Jive, Veleta en Wals. 
 
Na diverse bezettingswisselingen werd het ook tijd om de naam van de band 
te veranderen. De nieuwe naam werd Combo Modern.  
Door de jaren heen bleef de bezetting wisselen maar Henk en Ab waren er 
altijd bij. 
 
In 1977 werd het bovenstaande singletje uitgebracht. Het heeft TopPop en Op 
Volle Toeren niet gehaald voor zover we weten.  
Hierna werd de band uitgebreid met een blazerssectie en waren ook de 
Alphenaren Grad van de Wert (o.a. schuiftrombone, trompet, en accordeon), 
Vick Kerkhof (o.a. basgitaar, klarinet en orgel) en Sjef Rademakers (o.a. 
trompet, schuiftrombone en percussie) geruime tijd lid van de band.  



Combo Modern met Grad van de Wert, Vick Kerkhof, Ab de Kleijn, Jan 
Willems, Sjef Rademakers en Henk van Lent. 
 
Nadat de band weer wat kleiner was geworden werd voor de laatste keer de 
naam veranderd. De nieuwe naam was Variabel en onder die naam speelden 
zij onder andere ook in 1992 op de braderie in Alphen.  
Na ruim 30 jaar hield Ab de Kleijn het voor gezien. Henk ging nog even door 
en wist te vertellen dat hij van eind jaren ‘60 tot 1996 geen carnaval heeft 
overgeslagen als muzikant. 
 
Het hele verhaal met veel meer foto’s is te lezen op onze website in de rubriek 
Muziek. Daar staan ook verhalen en liedjes van andere Alphense muzikanten. 
 
Door deze aanwinst in onze collectie zijn we ons wel af gaan vragen of er ooit 
nog meer “Alphense” platen zijn uitgebracht. In mijn (Adrie van Hoogstraten) 
privé verzameling zitten wel drie singles van De Stoepers waar Frans Konings 
deel van uitmaakte. Maar hoewel hij al lang Alphenaar is was hij destijds net 
als de band eigenlijk Appelterns. Verder weten we nog van het bestaan van 
een single van Eldoradi (zie het Zoekplaatje). We horen het graag als iemand 
ons kan vertellen over en misschien zelfs helpen aan meer “Alphense” platen. 
 
 
B en W(eet)jes van honderd jaar geleden. 
 
In november van het jaar 1921 buigen B en W zich over een verzoek van de 
Heer Directeur der Posterijen en Telegrafie te Ravenstein. Deze vraagt om 
afschaffing van de postbestelling op zondag in de Maasdorpen. Waarschijnlijk 

zal de postbode op deze dagen geen volle tassen hoeven te bezorgen, maar 
toch hebben B en W er serieus bezwaar tegen als dit wordt gestopt! “De 
bevolking van onze gemeente behoort tot den landelijken stand, waarvoor  
uitsluitend de Zondag is aangewezen als de dag voor het lezen van een 
courant.”  
 
De kranten die op zaterdag worden gedrukt kunnen nu niet anders dan op 
zondag per post worden verstuurd, zo meent de Directeur. Maar B en W 
beweren dat het hierbij om een bezuinigingsmaatregel gaat want bestelling op 
zondag is duurder. Als betere oplossing wordt geopperd dat de kranten iets 
vroeger zouden kunnen worden afgedrukt, zodat ze nog met de middag en 
avondbestelling van zaterdag meekunnen. 
 
 
Het weer 75 jaar geleden 
 
De herfst van 1946 is zacht en tamelijk nat, maar in de morgen van 14 
december is er een extra nieuwsbericht op de radio waarin het KNMI 
waarschuwt voor een plotselinge koude inval. Dit is het begin van een lange en 
strenge winter die met enkele korte onderbrekingen tot 15 maart 1947 zal 
duren. In tegenstelling tot de winters van 1942 en 1956 heeft deze winter geen 
extreem lage temperaturen, maar het bijzondere is de lange duur. 
Opmerkelijk is dat in deze winter het warmterecord voor de maand januari is 
gevestigd. In Maastricht werd het op 16 januari 17.2 graden. Een dergelijke 
hoge temperatuur in januari is in ons land sindsdien niet meer voor gekomen. 
 
De zomer die er op volgt is zeer warm en droog; de warmste sinds het begin 
van de metingen. Er waren hittegolven van 25 juni tot 4 juli, 22 juli tot 30 juli en 
van 11 augustus tot 27 augustus. 
 
Het jaar 1947 is een bijzonder jaar geweest met dichtgevroren rivieren, 
ijsvelden op de Noordzee en maar liefst drie hittegolven. 
 

     
Lena en Cornelis van de Wert op de ijsschotsen bij de Maas (winter 1947) 
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