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De Stichting Uden in Geschriften geeft al sinds 2003 met regelmaat boeken en boekjes uit 
die betrekking hebben de geschiedenis van Uden, Volkel en Odiliapeel. 
 
Binnen de stichting is zowel een geschiedkundige als een taalkundige redactie met ieder 
hun eigen vakgebied. Tot slot buigt de eindredactie nog eens over een uit te geven boek. 
Toch is het onvermijdelijk gebleken om altijd geheel foutloos te werken. 
Iets dat overigens iedere auteur uit eigen ervaring zal beamen. 
 
Daarom maken we gebruik onze website om per uitgave een erratum toe te voegen aan 
de titels. 
Gelukkig blijkt het tot op heden slechts bij enkele van onze publicaties nodig te zijn om een 
dergelijke toevoeging te plaatsen. 
 
 
Errata boek 30 
Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden – Deel 4 
 
Adriaan Sanders i.s.m. de Stg. Het Uden-archief van Bressers 
 
 
Inleiding 
Pag. 2 Paginanummer klopt niet 
Pag. 3 eerste kolom onderaan: … na WO II moet zijn … na WO I 
 
1648 Grenskerken in Uden 
Pag. 9: 1e kolom: De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden moet zijn 
De Nederlanden 
1811 In dienst van Napoleon 
Pag. 13: 3e kolom: het betrof mannen die geboren waren in de jaren 1888-1893 moet zijn 
1788-1793 
 
1885 Tram 
Blz. 24: Het tramongeluk vond plaats op 17 november 1920 moet zijn 1929 
 
1923 Grafheuvels op Slabroek 
Pag. 60: houtschoolplekken moet zijn houtskoolplekken 
 
1930 Jaarmarkt wordt weekmarkt 
Pag. 68  Bronnen: BHIC, toegangsnr. 7651 moet zijn 7652 
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1933 Jeneverstokerij Odiliapeel 
Pag. 69: Het jonge paar vertrok weer naar Amerika om op 18 mei 1927 met kinderen terug 
te komen 
 
1940 Vliegveld 
Pag. 73 onderschrift foto: Twee Messerschmitts op Nachtlandeplatz Volkel 
Heemkundekring Uden moet zijn Bundesarchif Freiburg BRD) 
 
Pag. 73, 1e kolom midden: De commandant Major Hartman Grasser kon na afloop slechts 

melden 


