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MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(ART)projecten

saskiadellevoet.nl

Ik heb een DTP bureau: Persoonlijke Kunst en Creatie en ik 
ontwerp visitekaartjes en logo’s, maak flyers of brochures 
en kan ook fotoboeken voor u samenstellen. Daarnaast ben 
ik eigenaar van de WijkkrantTON. Enorm leuk, vooral alle 
contacten en gesprekken met bewoners en in Oud-Noord.
 
Jullie van de redactie
Laatst zat ik bij de wijkagenten van Tilburg Oud-Noord op  
kantoor om te praten over hun inbreng voor de wijkkrant. Ze  
spraken me nogal formeel met ‘u’ aan en met ‘jullie van de  
wijkkrant’. Dit overkomt me vaker.
Jullie in de vorm, dat er een hele redactie is, klopt niet. De 
redactie is erg klein. Die vorm ik samen met een tekstcorrector.  
Maar de inhoud van de krant, de kopij wordt geschreven door 
jullie: de wijkbewoners, ondernemers en organisaties 
in Oud-Noord en soms daarbuiten. 
Na het feiten checken gaat het naar de tekstcorrector, zonder  
haar zouden er nog fouten in blijven staan. In overleg met  
de schrijver van het stukje, plaats ik het en maak dan de  
komende editie op.

Ik vind het na dit eerste jaar goed een en ander duidelijk 
te maken aan iedereen die deze wijkkrant leest. 

Op naar een zelfstandige wijkkrant 
In februari 2016 werd ik benaderd door de drukker van de  
Oud-Zuid Koerier waar ik vrijwillig de krant opmaakte: de wijk- 
krant van Tilburg Oud-Noord zou niet meer worden gemaakt  
en of ik interesse had in een zelfstandige overname. Ik heb 
contact gezocht met de voormalige, vrijwillige redactie  
van de wijkkrant Oud-Noord. 
- Ik mocht het oude e-mailadres gebruiken. - De advertenties 
van de ondernemers die adverteren in de wijkkrant, plaatste 
de voormalige redactie dan tegen betaling op de site van 
Tilburg Oud-Noord die zij wel zelf in de lucht wilden houden.

De wijkkrant moest zelfstandig, dat betekende dat ondernemers  
en organisaties de wijkkrant voortaan mee financieren als  
ze het voortbestaan ervan belangrijk vinden. Daarom ben ik  
begonnen met de bestaande adverteerders te benaderen en  
met het werven van nieuwe. Sommige adverteerders wilden  
blijven adverteren, anderen hielden de boot in eerste instantie  
af of haakten helemaal af. Ik heb ook direct contact gezocht  
met de wijkraden, ContourdeTwern in Oud-Noord en  
de gemeente Tilburg. 

Welzijnsorganisaties met en voor de wijk 
Tilburg Oud-Noord heeft 4 wijkraden: Wijkorganisatie De Ring,  
Loven-Besterd, Goirke-Hasselt-Bouwemeesterbuurt en Theresia.
Wijkorganisatie De Ring zegde af omdat zij zelf een goede 
nieuwsbrief verzorgen. Van de overige 3 wijkraden is op dit 
moment alleen nog wijkraad Loven-Besterd 
betrokken bij de wijkkrant in de nieuwe, 
zelfstandige vorm. Deze wijkraad vindt 
het belangrijk dat buurtbewoners, verenigingen, stichtingen 
en goede doelen, redactionele stukjes ten behoeve van hun 
activiteiten gratis kunnen plaatsen in hun wijkkrant. Dat er 2 zijn 
afgehaakt, was best een tegenvaller, zeker in vergelijking met 
andere delen van Tilburg, waar de wijkraden via ‘Verrijk je wijk’ 
de wijkkranten financieel en redactioneel steunen en stimuleren. 
Blijkbaar maakt de zelfstandigheid een groot verschil nu ik als 
ondernemer de wijkkrant onder mijn hoede heb genomen. Dat 
zeg ik uit eigen ervaring, want toen ik bijna 40 uur per week 
vrijwilligerswerk deed voor wijkkranten en websites onder de 
vleugels van CdT, wist men ‘de wijkkrant’ goed te vinden.

Ook ContourdeTwern draagt nog steeds 
hun steentje bij. Een halve pagina 
(voorheen was dit een hele pagina). Wat erg prettig is, is dat ik 
binnen ContourdeTwern Oud-Noord een fijne en belangrijke 
contactpersoon heb: Jannie Haverkamp. Coördinatoren van de 
wijkcentra en vrijwilligers van de activiteiten die plaatsvinden in 
de wijkcentra, kunnen haar redactioneel werk voor de wijkkrant 

  Door: Claudia van der Waal
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord (WijkkrantTON) bestaat 1 jaar in de vernieuwde vorm. Het is dé buurtkrant voor de wijken Loven-Besterd,  

Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt, Groeseind-Hoefstraat en Theresia. In 2017 verschijnt de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord 8 keer,  
 vijf edities voor de zomervakantie, 3 erna. De oplage is 14150 stuks. En daar ben ik best trots op! 
 Ik ben Claudia van der Waal en ben eigenaar van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. Ik licht graag een tipje van de redactionele sluier op. 

sturen. Jannie verzamelt dit en redigeert dit werk voor mij. En 
wat ContourdeTwern niet op de eigen halve pagina plaatst, komt 
in de rest van de krant. Heeft u als vrijwilliger iets te vertellen 
over een activiteit in een wijkcentrum of wilt u deelnemers of 
vrijwilligers werven? Stuur het naar  
: janniehaverkamp@contourdetwern.nl

Gemeente erkent belang wijkkrant voor groot Oud-Noord  
De Gemeente heeft de opdracht aan de wijkkranten in 
Tilburg gegeven om op zelfstandige voet door te gaan. Dat 
betekende dat de wijkkranten in principe niet meer met 
mankracht ondersteund worden door ContourdeTwern.

Naast de gebruikelijke gemeentepagina, geeft de gemeente 
4 x per jaar een financiële bijdrage voor de inhoud van de 
artikelen over de Spoorzone. Een grote wijk als Oud-Noord 
met de hoge oplage van ruim 14.000 stuks, kan dat extraatje 
goed gebruiken. Redactioneel is er veel uit te leggen aan de 
bewoners van Oud-Noord over dit nieuwe gebied, vindt ook 
de Gemeente. De Spoorzone is volop in ontwikkeling en ligt in 
de wijk Theresia. Op dit moment zou er zonder deze extra
financiële steun van de gemeente Tilburg géén wijkkrant meer 
zijn voor Tilburg Oud-Noord. 

Ondernemer(s) met maatschappelijk hart 
Sommige kosten moeten gemaakt worden om de papieren  
krant te realiseren: de drukker en de bezorging. Ook mijn  
computer en programma’s moeten worden gefinancierd. 
Hiervoor werf ik adverteerders.

Ik ben ondernemer met een maatschappelijk hart, er zou geen 
wijkkrant zijn zonder de vele uren die ik maak. Natuurlijk zit 
er uiteindelijk echt wel een verdienmodel achter -voor niets 
gaat de zon op- maar dit eerste jaar is echt vooral investeren. 
Vanuit mijn maatschappelijke hart, spreek ik ook mensen aan om 
kopij te leveren. Die moet echt vooral vanuit wijkbewoners zelf 
en de wijkorganisaties en ondernemers komen. WijkkrantTON 
heeft immers geen correspondenten zoals de reguliere pers. 
Om het proces van editie naar editie overzichtelijk te houden,  
werf ik vaak op thema: koken, tuinieren, vieringen of sport.  
Het afgelopen jaar heb kennis gemaakt met mensen die lunches, 
diners of optredens organiseren, koren, carnavalsverenigingen, 
vrijwilligers van speel/dieren/moestuinen en koningsdag-
organisatoren. Ik hoop dat ik voldoende zaadjes heb geplant 
zodat ze mij zelf met interessante artikelen voor de wijk zullen 
benaderen. En voor degenen die ik nog niet heb bereikt: 
schroom niet om me te mailen, kopij vanuit de wijk, daarover 
gaat de wijkkrant! Voor en door de mensen uit de wijk.

Als vrijwillige tekstcorrector vond ik Saskia Dellevoet van  
Hocus-Pocus-Focus. Zij corrigeert voor elke editie de kopij op  
spelling, grammatica en zinsbouw. Ook schrijft ze als vrijwilliger  
regelmatig een artikel voor de wijkkrant. Saskia studeerde  
Nederlands, is cultureel ondernemer en leidt regelmatig 
community(Art) projecten in Tilburg, o.a. KASTEEL013. 
Ze is ook mediacoach en mindful coach.

Van kopij naar wijkkrant
Als al het redactionele werk binnen is en door mij gecheckt op 
feiten en geordend op informatie, stuur ik dit naar Saskia. Na de 
correctie maak ik de krant op en geschikt om te drukken. Saskia 
checkt de krant in PDF nog een keer voordat hij naar de drukker 
gaat. En dan stuur ik de definitieve nieuwe editie op tijd  
naar de drukker. 

Op de dag van de bezorging door de Tilburgse Koerier bezorg 
ik zelf 450 kranten bij de wijk- en verzorgingscentra (behalve 
Padua). Ook bij verschillende ondernemers mag ik een stapeltje 
neerleggen (zie colofon). Dan kan iedereen die de wijkkrant 
niet heeft gekregen vanwege een Nee-Nee sticker of vanwege 
andere reden, toch een papieren versie bemachtigen. Trouwens, 
ook leuk om te vermelden: mensen buiten Oud-Noord weten 
de WijkkrantTON ook te vinden, in drukvorm of digitaal. 
 

De website van de wijkkrant
Op : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg- 
oud-noord kunt u alle informatie over de WijkkrantTON vinden: 
edities, planning en deadlines voor kopij en natuurlijk ook de  
advertentie prijzen. 
Het is u vast niet ontgaan dat de wijkkrant sinds januari 2017  
ook een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuw 
e-mailadres heeft : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com  
Alleen als u dit e-mailadres gebruikt kunt u ervan 
verzekerd zijn dat uw vraag of kopij bij mij terecht komt.

Leuk om met een fris, nieuw logo te starten. Maar een ander  
e-mailadres en een andere website, is niet hoe ik het voor ogen  
had toen ik de krant over nam. Daar is een andere reden  
voor en die licht ik bij deze toe: 
Graag was ik voor het digitale deel van de wijkkrant een 
samenwerking aangegaan met de voormalige redactie. Dat 
zou een logische stap geweest zijn. Er was al een bestaande 
site en een e-mailadres. Helaas is het niet tot een compromis 
gekomen tussen mij en de beheerders van deze site, de 
voormalige redactie van de wijkkrant. Daarom is de website 
gewijzigd en is ook de naam van de krant veranderd van 
wijkkrant Oud-Noord in Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. 

Adverteren
Zonder adverteerders kan de wijkkrant niet kan blijven bestaan. 
Als collega-ondernemer begrijp ik dat adverteren voor een 
ondernemer soms veel geld is. Toch kan dit wel interessant 
zijn voor uw zichtbaarheid in Oud-Noord. De wijkkrant is 
er ook voor de ondernemers in de wijk. Daarom heb ik de 
wijkinformatie-pagina als nieuwe pagina aan de wijkkrant 
toegevoegd. Scholen en kinderdagverblijven, verenigingen 
en ondernemers in Oud-Noord zijn daar terug te vinden. 
Voor slechts (vanaf) € 7,50 excl. BTW (4 regels) kunt u daar 
adverteren en kunt u een redactioneel stukje insturen waarmee 
uw bedrijf extra aandacht krijgt. U kunt de wijkkrant ook het 
hele jaar door steunen voor € 52,50 excl. BTW. Dat is iets meer 
dan een euro per week! Uw contactgegevens staan dan altijd 
in de wijkinformatie en de lezers kunnen u altijd terugvinden 
in de wijkkrant. Groter adverteren is ook een optie. De 
tarievenlijst kunt u ook downloaden via de wijkkrantpagina 
op mijn site : www.persoonlijkekunstencreatie.nl 
Voor buurtbewoners met hun activiteiten, verenigingen,  
stichtingen en goede doelen is een plaatsing van een  
redactioneel stukje in principe gratis, soms vraagt 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord een kleine bijdrage voor  
de contactgegevens.

Ik hoop nu wat duidelijkheid te hebben gecreëerd. En dat ik 
niet met ‘jullie’ maar met ‘jij’ en ‘Claudia’ word aangesproken. 
U mag natuurlijk ook, zoals ik dat ook vaak bij u doe, maar 
tutoyeren mag. En alhoewel ik niet graag in de belangstelling 
sta, voeg ik eens een foto toe want een gezicht zegt zoveel 
meer. Zo maak ik ook graag kennis met 
iedereen, maar met 14000 huishoudens 
kennismaken is wat veel in één jaar. 

Ik krijg veel positieve reacties dus ik 
weet dat u (jij) de wijkkrant waardeert. 

Gefeliciteerd met één jaar 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord 
en graag nog vele jaren 
toegewenst.

!!De goede site van deze wijkkrant!!

Dit is niet de site van de wijkkrant


