Nieuwsbrief nr. 5 – november 2010
'Božena achterna'
Met een geanimeerde bijeenkomst voor leden en geïnteresseerden vierde de Stichting Babička op 6
februari 2010 het 190e geboortejaar van Božena Němcová.
Het programma bestond uit een presentatie van Marijke van Dorst over de woonplaatsen van de
schrijfster met speciale aandacht voor Praag en Domažlice, en het voorlezen van het verhaal over
Viktorka (één van de figuren uit het boek Babička) door de vertaler Kees Mercks. Paulien Plaisier had
voor deze gelegenheid geschreven materiaal en afbeeldingen samengebracht van een aantal
woonplaatsen waar de schrijfster heeft geleefd.
Beatrix Soesbergen (www.tsjechshop.nl) trakteerde de aanwezigen op de heerlijke Tsjechische
Medovnik (honingtaart).

Oproep
Onder het motto ‘Božena achterna’ legt de stichting Babička een geïllustreerde documentatie aan over
de woonplaatsen van Božena Němcová en dan speciaal over datgene wat nu nog aan haar herinnert.
Zowel in AHOJ, de ledenbrief van de VNTS, als op het Tsjechisch forum, www.tsjechie.net, is een
oproep verschenen wat resulteerde in een groot aantal nieuwe foto’s van Česká Skalice, Ratiboříce,
Josefov, Praag etc. Alle inzenders hartelijk dank!
Het bestuur dankt in het bijzonder Lion van Meersbergen (www.clavast.nl) die vanuit haar vakantiehuizen in Odolov een groot aantal bijzondere foto’s maakte.

Božena - Litomyšl
Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de stedenband Roden-Litomyšl wordt in samenwerking
met de VNTS en de bibliotheek van Roden een kleine tentoonstelling georganiseerd over de
connectie van Božena Němcová met Litomyšl toen zij daar tweemaal voor een korte tijd woonde.
Op zaterdag 20 november zal tijdens het programma van de VNTS/stedenbandbijeenkomst (meer info
op www.vnts.nl) ‘s middags een gezamenlijk bezoek aan de tentoonstelling gebracht worden. U kunt
zich nog bij paulien@vnts.nl aanmelden als u deze bijeenkomst wilt bijwonen.
Mocht u op eigen gelegenheid willen gaan: de tentoonstelling is er van 13 november t/m 9 december.
Bibliotheek Roden, Mr. Apothekerweg 13. De bibliotheek is geopend op maandag t/m vrijdag tussen
14.00 - 17.30 u. (avondopenstelling op donderdag tot 20.00 u.) en op zaterdag van 10.30 - 13.30 uur.
www.bibliotheekroden.nl

Nederlandse uitgave Babička
In oktober hebben we met uitgever Ad Donker in Rotterdam overeenstemming bereikt over de
Nederlandse uitgave van Babička. We zijn daar heel content mee. Donker is een gerenommeerde
enthousiaste uitgever met een bijzonder mooi fonds. We moeten nu nog veel regelen, om te beginnen
de financiering. In overleg met de uitgever gaan we fondsen werven en we hopen dat we in 2012 het
eindresultaat kunnen presenten.
Het wordt een kloek boek, mooi gebonden en met mooie illustraties. U hoort binnenkort meer over de
fondsenwerving.

Donatie
Het bestuur hoopt ook dit jaar weer op uw donatie te kunnen rekenen en vraagt u uw donatie over te
maken op ING rekening 5180298 t.n.v. Stichting Babička Rotterdam.
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