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Beste Davidsfondsers, 
 

Bij het naderen van de feestdagen bieden wij u graag onze beste wensen aan. Wij doen dit 

met de onderstaande warme woorden, die we van één van onze leden mochten ontvangen.  
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Naar goede traditie heeft ook de eerste activiteit van het nieuwe jaar een literair kantje … 

Zondag 19 januari  - Toast Literair 

Rein Janssens  - De kracht van Literatuur 
 
Rein Janssens groeide op met een vader kantoorboekhandelaar, een oom drukker van Vlaamse 

literaire werken en tijdschriften en een moeder stammend uit een generatie van schilders en 

beeldhouwers. 

Tijdens haar studie Germaanse filologie kon ze zich verdiepen in literatuurstudie en –

geschiedenis, in taalwetenschappen, psychologie en filosofie. 

Lezen en leven zijn voor haar met elkaar verweven. Boeken werden dan ook de rode draad in 

haar professionele leven. Ze leerde het uitgeefvak bij Infodok en Bakermat, uitgeverijen van 

kinder- en jeugdboeken 

Later bij Standaard uitgeverij had ze als marketing verantwoordelijke het geluk heel veel 

schrijvers te leren kennen die hun promotie in Vlaanderen aan haar toevertrouwden. Ze kijkt 

terug op een komen en gaan van de meest indringende buitenlandse, Nederlandse en Vlaamse 

literaire stemmen: Tom Lanoye, Herman Brusselmans, Peter Verhelst, Saskia de Coster, Connie 

Palmen, Umberto Eco, Germaine Greer, Sandro Veronesi, Jonathan Franzen, Michael 

Cunningham, Minette Walters en vele anderen.  

Nu werkt ze free Lance en is ze opnieuw in de pen gekropen. In maart 2019 verscheen bij De 

Eenhoorn het kinderboek ‘Ik ben aap’ voor beginnende lezers. 

Haar jarenlange expertise vertaalt ze nu in een lezing: 'De kracht van literatuur.' 

 

Toast Literair heeft plaats op zondag 19 januari om 10.30 uur in 

ontmoetingscentrum “De Palaver”, Seringenlaan 1-7 in Denderleeuw. De 

toegang is gratis.  Na de lezing is er gelegenheid om nog even na te praten bij 

een glaasje, dat wordt aangeboden ter gelegenheid van het nieuwe jaar.   

 

Deze lezing wordt georganiseerd met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.  

 

De inkom is gratis. 

 

* * * * * * * * * * * * * *  * 

 

Noteer ook volgende activiteit al in jullie agenda :  

• Zondag 2 februari : Winterwandeling in Wettteren 

We bezoeken de kapel van het Sint-Jozefsinstituut in Wetteren, maken een wandeling langs de 

Schelde en sluiten af in het Posthotel, het oudste café van Wetteren. 

Meer informatie over deze wandeling krijgen jullie in onze volgende uitnodigingen.  

   

        

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 
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