
Belangrijke mededeling aan de lezers, adverteerders en sympathisanten van ’t Periodiekske 

 

Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat ’t Periodiekske ook een maatschappelijke rol wil vervullen en 

dat deze rol optimaal moet worden ondersteund door alle huidige en toekomstige redactionele 

medewerkers. Daarom maken we publiek welke koers we met onze redactie willen varen. 

 

Betreft: Charter ’t Periodiekske        

 

Beste redacteur 

 

Heel wat mensen bezorgen teksten aan ’t Periodiekske. Op deze manier wordt ons magazine meer 

dan een reclameblad. We willen met onze redactie een duidelijke koers varen en het is belangrijk 

dat jij weet waar we naartoe willen. 

 

Advertenties maken het leeuwendeel uit van de inhoud van ‘t Periodiekske en dat willen we graag 

zo houden. Onze adverteerders zorgen ervoor dat ons magazine kan blijven voortbestaan. Het 

spreekt voor zich dat we onze adverteerders (handelszaken, verenigingen, politieke partijen, …) 

met respect bejegenen, maar ‘t Periodiekske gaat nog verder … 

 

Wat geldt voor onze adverteerders, geldt ook voor de mens in het algemeen. ‘t Periodiekske dient 

te allen tijde eerbied uit te stralen voor het leven, de mens en voor wat door mensen wordt 

gemaakt. Of dit nu een gebruiksvoorwerp is, een vereniging of een politiek akkoord. Zo kunnen wij 

het sympathiekste en meest gelezen magazine blijven van Mortsel en omstreken, een magazine 

met een hart voor mensen. 

 

’t Periodiekske bereikt heel wat lezers en we geven graag de voorkeur aan lectuur die 

verbondenheid en menselijk geluk ondersteunt en aangenaam is om te lezen. Teksten die 

polariseren en/of een ideologie willen doordrukken die ingaat tegen verbondenheid, zijn bij ’t 

Periodiekske niet op hun plaats. Alleen objectieve en/of genuanceerde teksten worden 

gepubliceerd.  

 

Wij willen bewust ingaan tegen verzuring en tegen de negativiteit die we dagelijks te slikken 

krijgen via krant, radio en tv. Laat ’t Periodiekske voor de lezer een verademing zijn, waarin 

verzorgde advertenties worden afgewisseld met positieve boodschappen. Tracht de lezer de roze 

bril op te zetten die het leven zoveel aangenamer maakt en waarop ieder mens recht heeft. 

 

EEN ROZE BRIL VOOR IEDEREEN! 

Hoe je kijkt, is belangrijker dan wat je ziet! 

 

Dat is de uitdaging waaraan ‘t Periodiekske wil werken en iedere bijdrage die jouw teksten hiertoe 

leveren, is van betekenis en wordt in dank aanvaard. 

 

Dank bij voorbaat  

Fik Verbiest 

 

Wanneer je voortaan redactionele inhoud ziet verschijnen in ’t Periodiekske die niet strookt met 

onderstaand ‘credo’, dan ben ik je dankbaar als je ons hier onmiddellijk op wijst via een mail of brief 

naar: fik.verbiest@periodiekske.be of ’t Periodiekske – Sint-Benedictusstraat 104 – 2640 Mortsel. 


