
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord bestaat 2 jaar. Het is dé krant 
voor de wijken in Tilburg Oud-Noord: Loven-Besterd, 
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt, Groeseind-Hoefstraat 
en Theresia. De krant wordt bij 14000 huishoudens 
bezorgd. De bewoners in de wijk kijken uit naar de wijk-
krant en ook buiten Tilburg Oud-Noord wordt de krant 
gelezen. En daar ben ik trots op! Ik ben Claudia van der Waal 
en ik maak de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.

www.persoonlijkekunstencreatie.nl/cv                                                                                                                                                             cvanderwaal@ziggo.nl
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord                                                                           wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
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Claudia van der Waal
Van der Waal kunst & creatie
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Na de middelbare school heb ik een
opleiding gevolgd tot mode-
ontwerpster aan de Academie 
de couture te Rotterdam. In mijn 
winkel ‘Mode en Bruidshuis Claudia’ 
ontwierp en verkocht ik bruidsjurken. 
Later heb ik de DTP-opleiding aan het 
SintLucasPro in Eindhoven gevolgd.

Ik heb een DTP-bureau: ‘Persoonlijke 
Kunst en Creatie’. Ik ontwerp visite-
kaartjes en logo’s, maak flyers of 
brochures en kan ook fotoboeken 
voor u samenstellen. Voor bedrijven  

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord al weer 
2 jaar gemaakt door Claudia van der Waal

of verenigingen maak ik nieuws-
brieven. Dit kan ik ook voor u doen! 
Meer informatie:
cvanderwaal@ziggo.nl

Het is enorm leuk om eigenaar te zijn 
van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. 
Ik geniet vooral van alle contacten 
en gesprekken met bewoners in 
Oud-Noord. Iedere editie is er een 
interview met een vrijwilliger uit de 
wijk. Die wordt genomineerd door 
verenigingen en instanties in de wijk. 
Ik ga dan met een bos bloemen, 

beschikbaar gesteld door een 
bloemisterij, naar de vrijwilliger en 
we hebben een leuk gesprek over 
alles wat de vrijwilliger meemaakt. 
Dit schrijf ik dan uit en met hulp van 
een tekstcorrector maak ik er een 
leuk stukje van. Dit komt dan in de 
volgende editie onder het item: 

‘Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er’

De andere artikelen worden door  
buurtbewoners met hun activiteiten,  
verenigingen, stichtingen en goede 
doelen zelf geschreven. Als alle 
artikelen binnen zijn, teksten zijn 
gecontroleerd en gecorrigeerd, 
maak ik de aankomende editie van 
de wijkkrant op tot weer een leuke, 
interessante en informatieve 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.


