
 

 

 

 

 

Bus indeling Bus 1  

 

Links        Rechts 

 

Dhr. H.Peppelman + Hr. H. Bennink   Dhr. Leuverink + Dhr. Wenting 

Dhr. en mw. Verholt     Dhr. en mw. S. Heister 

Dhr. en mw. Velthausz     Dhr. en mw. Molenaar 

Dhr. en mw. Koeman     Dhr.en mw. Kraan  

Dhr. en mw. Harmsen      Dhr. en mw. Mecking  

Dhr. en mw. Messink     Dhr.en mw. Ratering  

Dhr. en mw. Overgoor     Mw. C. Epping+ Mw.A.Rekkers    

Dhr. en mw. H. van Hal     Dhr. en mw. Gries 

Dhr. En mw. Lenderink     Dhr. Tempels + Dhr. M. Reijntjes 

        Dhr. en mw. T. Engel 

Leiding Christien en Maria     Dhr. en mw. Ketelaar 

EHBO in de bus Jan Velthausz    Dhr en mw. TH. Jansen  

 

 

 

 

 

 

Bus indeling Bus 2 

 

Links        Rechts  

 

Dhr. en mw. van Os     Mw. G. Rossewij en Mw. N. Kok 

Dhr. en mw. van Aken     Dhr. en mw. Kamphuis 

Mw. L. Lucassen en Mw. R. Jakubowsky  Dhr. en mw. Jordens 

Dhr. en mw. Hofstra     Mw. A. Heister en mw.P.Hermsen  

Dhr. en mw. Gijsberts     Dhr. en mw. Cusveller 

Dhr. en mw. Memelink     Dhr. en mw. J. Reijntjes 

Dhr. en mw. F. van Hal     Dhr en mw. Hermsen  

Mw. R. Rensen en mw. M. Leijzer   Dhr en mw. Schepers 

Dhr en mw. Lenderink     Dhr. van Huet en dhr. N. Wissink 

 

Leiding in de bus Giena en Netty 

 

E.H.B.O in de bus Dhr en mw Hofstra. 

 



 

 

 

 

 

Programma koorreis Praag  

8-61995 tot en met 12-6-1995 

 

Programma donderdag 8 juni 1995 

 

06.00 uur  Vertrek uit Ulft 

  Opstapplaatsen : Kennedyplein, Ulft 

            Antoniuskerk, Ulft 

 

         Er zijn enkele stops onderweg,  

         de consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

19.00 uuur  Aankomst in Podebradie, kennismaking met de reisleidster en 

kamerverdeling . 

 

20.00 uur  Diner in het hotel.  

Overnachting in hotel Bellevue. 

 

Voor straks welterusten en morgen weer gezond weer op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma vrijdag 9 juni 1995 

 

06.45 uur    Ontbijt in het hotel 

07.15 uur    Vertrek naar Praag 

08.30 - 10.00 uur   Inzingen in de St. Vitus Dom + bezichtigen. 

10.00 – 14.00 uur  Stadsrondleidingen vanaf de Kathedraal. Er worden twee 

   bezichtigingen samengevoegd nl. de Praagse Burcht,     

   Karelsbrug, Goudenstraatje en het joodse stadsdeel met het  

   Museum, de synagoge en het kerkhof. 

   Vervolgens terug naar het hotel. 

15.30 -16.30 uur   Inzingen in het hotel. 

17.00 uur    Diner in het hotel 

19.30 uur   Concert in de kerk van Podebrady. 

 

Wij zingen:   Psallite Deo 

  Lead me Lord 

  Beate Mortui 

  Thou knowest Lord 

  Ave Verum 

  Let us break bread together 

  King all glorius. 

Twee solisten en een pianist uit Praag  

 

 Pauze  

 

  Viele verachten die edele Musik 

  Abendruhe  

  Piu non si trova 

  The Young Amadeus 

  Hirtenchor 

  Crossing the Bar 

  Madrigaal  

Tsjechisch:  Horo Horo 

  Já mán konje 

 

(Wijzigingen voorbehouden ) 

 

Na het concert terug naar het hotel. 

En daarna……Welterusten! 

 

 

 



Programma zaterdag 10 juni 1995  

 

07.00 uur  Ontbijt in het hotel 

07.45 uur Vertrek naar Lidice 

09.30 uur inzingen bij het herdenkingsmonument. 

10.00 uur Muzikale medewerking tijdens de herdenkingsdienst. 

 

Wij zingen :  O, Kostbaar Kruis 

  Lead me Lord 

  Beati Mortoi 

   Thou Nowest lord 

   Crossing the bar 

   Ave Verum  

Lunch 

 

‘s Middags bezoek aan het oorlogsmuseum en aan de tuin van de stilte  

Ca. 16.00 uur treffen met het partnerkoor Mixed Choir uit Bustehrad voor  

Een gezamenlijk optreden. 

 

Programma: net als in  Podebrady. 

    

Psallite Deo 

   Lead me Lord 

   Beate Mortui 

   Thou knowest Lord 

   Ave Verum 

   Let us break bread together 

   King all glorius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma zondag 11 juni 1995 

 

Vanaf 08.00 uur   Ontbijt 

 10.00 uur   vertrek naar Praag 

          11.00u-12.00u        Eucharistieviering in de St. Vitusdom in Praag 

 

Indeling Eucharistieviering: 

 

Missa Brevis – J. Haydn  

 

Openingslied : Lead me lord 

Tussenzang    : Psallite Deo 

Collectelied   : Ave Verum 

Communilied: Let us break bread Together en  

       Sancta Maria  

Slotlied           : King All Glorius 

 

 

‘s Middags       vrije tijd om op eigen gelegenheid Praag t verkennen of te winkelen 

 

19.00 uur       Folklore avond met muziek, dans en diner. 

       Duurt tot uiterlijk 23.00 uur  . 

 

Tot slot een goede nachtrust toe gewenst.  

 

 

 

Programma maandag 12 juni 1995. 

 

07.00 uur  ontbijt  

   Gereed maken voor het vertrek, niets vergeten!! 

08.00 uur  vertrek naar Nederland. 

   Tijdens de terugreis op maandag is het eten en drinken voor  

   eigen rekening. 

18.00 uur   Gezellig afscheidsdiner aan de Nederlandse grens. 

   ( Haus Waldusruh Borken ) 

 

Bij aankomst in Ulft staat er bij de Mulderije koffie klaar voor de reizigers en de 

afhalende familieleden. 

 

 

   PRETTIGE THUISKOMST ! 



 

die thuiskomst duur langer dan gepland. Bus 2 kreeg namelijk pech onderweg. Wat er 

aan de hand was , dat was niet duidelijk. Hij reed gewoon niet meer. 

De chauffeur belde met de bus ondernemening. Er zou en nieuwe bus komen. 

De bus stond in een bocht, op een gevaarlijke plek, wij moesten een iendje verder op 

een soort inham gaan staan en gaan wachten….en wachten en wachten, het duurde maar 

liefst 8 uur voordat er een nieuwe bus kwam. 

Bus 1 was verder gereden naar een raststätte en wachte daar op ons. 

Daar werd al volop naar Nederland naar het thuisfront gebeld dat we later zouden 

komen, nee mobieltjes waren er toen nog amper. 

Vandaar uit vertrokken we dan eindelijk richting huis. 

We zouden maandagavond om 18.00 uur een afscheidsdiner hebben in Borken. Dat 

werd dus veel later. Dinsdags smorgens om 06.00 uur zaten we aan de soep en 

wienersnitzel met friet… 

 

 

 

Op een maandagavond 19 juni, na de koorreis, kwamen leden en aanhang samen en 

werden verhalen gedeeld en foto’s gekeken. 

Mevrouw Ciel Hendriks en Marijke Peppelman waren er ook. 

Ciel had nog een speech voor ons. 

 

Lieve dames en heren 

 

Tijdens de koorreis naar Praag was ik, samen met Janus, (Adriaan Hendriks was in 

1991 overleden) in gedachten bij jullie . 

En omdat iedereen zo attent is voor mij, wil ik het bestuur, de dirigent en alle leden 

van het Ulfts Gemengd Koor hiervoor bedanken. Deze reis is weer een mijlpaal voor 

het koor en wordt de band alleen maar hechter. 

Ik had tijdens de concertreis een fijn contact met Marijke Peppelman. We belden 

elkaar geregeld op. 

Ik ben wel geschrokken toen ik hoorde dat een bus pech had, maar gelukkig waren er 

geen persoonlijke ongelukken. 

Ulfts Gemengd Koor, ga zo door en voor de toekomst veel succes gewenst,  

Dank je wel. 

 

Mevrouw Ciel Hendriks 

 

 

Het Gouden straatje ….link Wikipedia 

Lidice 

Podebrady 

Praag  

 

 



 

        

Melodie: Jambalaya van de Carpenters. 

       Tekst; Maria Ketelaar. 

    

Het U.G.K. LIED voor de koorreis naar Praag 

 

Hallo Leuj in de bus moj es heuren,  

Wat er allemoal now toch geet gebeuren. 

In de bus gow noar Praag met z’n allen, 

Mannen, vrouwen , bi,j mekaar wat een feest 

 

 

Refrein:   UGK is de naam we’j komt uut Ulft 

   We’j zun zangers met elkaar dat willen we’j wetten  

   Een gode vried en zanger joa dat zunt we’j 

 

   Op vakantie is t liefst wat we’j doen 

   Tussen deur wut ook nog wel gezongen 

   in de bus en op stroat, ’t mik niet uut 

   U.G.K. is de naam wordt er ook gezongen  

 

 

Refrein:   UGK is de naam we’j komt uut Ulft 

   we’j zun zangers met elkaar dat willen we’j wetten  

   een goede vriend en zanger joa dat zunt we’j 

 

Samen doen we’j altied iets als t moar leuk is 

moar we’j komt ook be’j mekaar als t mis is 

doarum zun we’j met z’n allen goede vrienden  

we’j goan zo deur ’t mot nog joaren duren . 

 

Refrein:   UGK is de naam we’j komt uut Ulft 

   We’j zun zangers met elkaar dat willen we’j wetten  

   Een gode vried en zanger joa dat zunt we’j 

 

 

  

 

 

 

 

 


