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Inhoud
Voorwoord – Dankwoord - Inleiding
H.1. Hoe zit dat eigenlijk met de H. Odrada?
H.2. “De H. Odrada van Balen, haar leven en verering” (door twee Balense priesters)
H.2.1. De auteurs: Geboers en Van Olmen
H.2.2. Het boek (edities 1891 & 1898)
H.3. Andere auteurs over de H. Odrada

H.4. De Balense clerus en de Odradadevotie
H.5. Jaarlijkse bedevaart naar de Odradakapel in Scheps
H.6. Odrada-verering elders in Vlaanderen en Nederland
H.7. Chronologie v.d. feiten en evolutie v.d. devotie
Bijlagen
B.1. Odrada-“verbeeldingen”
B.2. Beknopte bibliografie
Voor lezers die op “Odrada-verkenning” willen gaan hebben wij ook een mini-versie gemaakt
met de voornaamste gegevens over - en afbeeldingen van - de H. Odrada. Het handige formaat
(A5= 21 x 14,5 cm), laat toe het boek op zak te steken als je op stap gaat in Balen, Millegem,
Alem of Macharen. Het verwijst ook veelvuldig naar het grote “verzamelboek” waarin letterlijk
àlles over Odrada te vinden is.
Op www.studiumgeneralevzw.be zullen wij vanaf september 2014 bijkomende teksten en
afbeeldingen plaatsen ten gerieve van allen die nog meer willen weten over de H. Odrada.
Over de auteur
Kamiel Mertens (*1943), eveneens geboren en getogen in Balen, was
het grootste deel van zijn beroepsleven verbonden aan het Hoger
Instituut der Kempen in Geel, als hoofdbibliothecaris, met daarnaast
activiteiten als persvoorlichting, culturele manifestaties en dergelijke.
Hij was medestichter van de academische uitgeverij Campinia Media
vzw op de campus-Geel. Sinds zijn pensioen leidt hij Studium
Generale vzw en is als zodanig ook auteur of redacteur van een 50tal boeken op het vlak van religieus en cultureel erfgoed.

Kamiel Mertens
(in betere tijden)

Een handig en leerrijk boekje dat gemakkelijk als geschenk kan gegeven worden aan
elke Balenaar met gevoel voor ons religieus en cultureel erfgoed.

