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Gooi niets weg! 

Te vaak horen we: 

"Ha'k dè mar geweete, dè gullie dè bewaort, 

toen ons moeder wár gesturve hebbe we un-

nen hoop bidprentjes weggegojd. 

Trouwes nouw ik goed naodenk ... volges mèn 

hebbe we toen ók unnen hillen album mi fo-

to's mi ut aauw papier mee gegivve; 

we wisse immes toch nie wie er ammel 

opstonne." 

Ook u heeft waarschijnlijk wel iets dat in onze 

collecties past zoals bidprentjes of een familie 

fotoalbum. U doet ons een plezier als we deze 

gegevens mogen scannen, of 

kopiëren of als u ze aan de stichting afstaat. 

Deze voor u op het eerste oog waardeloze 

gegevens zijn voor uw en ons nageslacht wel 

van belang. 

Dus GOOI NIETS WEG! 

Bel of mail gerust voor een afspraak. 

Ons motto is: "As't mar bewaord blèft!" 

Dus "Als het maar bewaard blijft!" 

In november 

2013 is dit  

fotoboekje 

verschenen 

met 340 foto’s 

uit de periode 

1940-1990. 

 

In december 2014 is de tweede druk 

uitgebracht. 

Het boek is te koop voor € 19,95. 

Uden … ge bent Úje nie mer! 

Donateur van de stichting 

Naast de “Vrienden van de Stichting” 

hebben we een aantal bedrijven en 

instellingen die onze stichting een warm hart 

toedragen met hun financiële bijdragen. 

Voor 50 euro per jaar bent u al donateur van 

onze stichting. 

U vindt een volledig overzicht op onze site 

www.udenarchief.nl/donateurs. 

Zonder deze steun zouden 

we niet in staat zijn om al 

onze doelen te verwezen-

lijken. 

Stg. Het Uden-archief van 

Bressers is een ANBI goedgekeurde instelling; 

donaties zijn direct aftrekbaar. 

Luciën Bressers 

Wilhelminastraat 257 

5401 CG  Uden 

Telefoon: 0413-267206 

Email: info@udenarchief.nl  

Rabobank: NL51 RABO 01519.15.881 

Contact- en bezoekadres 

UAB 15-02 

Als u dit motto letterlijk opneemt en de 

spullen zelf wilt bewaren, dan hebben we de 

mogelijkheid het een en ander te scannen, 

zodat wij het digitaal aan onze collecties kun-

nen toevoegen. 

Natuurlijk krijgt u de originele foto’s e.d. 

samen met een digitale versie retour. 

Scanservice Uden 



We doen altijd ons best om uw vragen te 

beantwoorden. Echter 

soms ontbreekt het even aan tijd, 

soms vergt een goed antwoord simpelweg 

        iets meer tijd, 

soms moeten we u doorverwijzen naar een 

        andere instantie of deskundige en 

soms hebben we helemaal geen antwoord. 

In 2014 hebben we 433 keer gegevens  

uit onze collecties en gegevensbestanden 

verstrekt aan derden. 

In 2013: 325, in 2011: 216 en in 2009: 175. 

Blijkbaar wordt onze werkwijze dus zeer 

gewaardeerd. 

U kunt het archief op afspraak bezoeken 

om de collecties te raadplegen. 

Natuurlijk kunt u scans of kopieën van de 

gezochte gegevens ontvangen. 

Een opvraging is in principe gratis, 

maar in bepaalde gevallen kan er een kleine 

onkostenvergoeding worden gevraagd. 

Het doel van de stichting 
Het bestuur streeft samen met een kleine 

groep vrijwilligers de volgende doelen na: 

* het in stand houden en uitbreiden van de 

   bestaande collecties. 

* het verzamelen, ordenen en digitaliseren 

   van foto's, bidprentjes en andere 

   gegevens die betrekking hebben op het 

   verleden van de gemeente Uden met 

   de nadruk op de 19de en 20ste eeuw. 

* het toegankelijk maken van de gegevens 

   voor belangstellenden. 

* het ter beschikking stellen van gegevens 

   en kennis voor publicaties. 

* het meewerken aan evenementen en 

   projecten e.d. 

* het samenwerken met andere instanties 

   die zich bezighouden met plaatselijke of 

   regionale geschiedenis en genealogie, 

   zoals de Heemkundekring Uden, het 

   BHIC en het NGV. 

In de loop van 2015 hopen we een nieuw 

samenwerkingsverband te kunnen melden! 

U en de stichting 

De collecties 
Het is bijna ondoenlijk om in het kort een 

beschrijving te geven van de uitgebreide 

collecties van de stichting. 

Vandaar dat we ons hier beperken tot een 

verwijzing naar onze site 

www.udenarchief.nl  
Een email of telefoontje kan uiteraard ook! 

www.udenarchief.nl 
Elke maand bezoeken honderden unieke be-

zoekers onze site. 

Het doel van de site is vooral het leggen 

van een eerste contact met “onze klanten”. 

We hebben daarom vooral gekozen voor een 

beschrijving van de collecties. 

Veel vragen zijn van genealogische aard. 

Met onze uitgebreide collecties op dit gebied 

kunnen we bijna iedereen helpen. 

De zoekfunctie in de collectie bidprentjes 

is enorm populair. 

Vriend van de stichting 

Een flink aantal personen steunt ons als 

“Vriend van de Stichting”. 

Vragen van onze vrienden behandelen we 

altijd met voorrang. 

U bent al vriend door minimaal 10 euro per 

jaar te storten op onze bankrekening. 

Vluchtoord op onze site 
Op onze site is bij de collecties onder Eerste 

Wereldoorlog en Vluchtoord voor Belgen 

via een link het unieke verslag te downloaden 

van de de bezoeken van de Udense redacteur 

Erica aan het Vluchtoord Uden. 

Gegevens uit de Burgerlijke Stand en het 

Bevolkingsregister zijn op te vragen. 


