
 

 

 

TextielMuseum gaat in gesprek met 

buurtbewoners tijdens drukbezochte 

Burenavond 
 

Persbericht 31 januari 2020 

 

De Burenavond van het TextielMuseum afgelopen woensdag was een groot 

succes. 450 buurtbewoners ontdekten tijdens deze gratis avondopenstelling 

meer over het museum nu én straks. Het TextielMuseum organiseerde de 

Burenavond om de toekomstplannen die het museum heeft voor zowel het 

eigen museumaanbod als het omliggende Mommers- en Drögecomplex te 

delen met omwonenden. Begin januari presenteerde het museum de 

toekomstvisie TextielMuseum 2020-2024. 

 

Download het persbericht ‘TextielMuseum wil nieuw makershart van de stad 
creëren’ (10 jan 2020) 
Download de Toekomstvisie TextielMuseum 2020-2024. 

 

 

Foto: Tommy de Lange 

https://www.textielmuseum.nl/pers/algemeen/textielmuseum-makershart-stad-creeren/
https://www.textielmuseum.nl/pers/algemeen/textielmuseum-makershart-stad-creeren/
https://www.textielmuseum.nl/wp-content/uploads/2020/01/191217_visieboek_binnenwerk_NL_lores.pdf


In gesprek met de buren

Tijdens de Burenavond gingen medewerkers van het museum met buurtbewoners 

in gesprek over de toekomstplannen van het museum. Directeur Errol van de 

Werdt: “We gaan ons in de toekomst steviger dan ooit maatschappelijk positioneren 

en willen hier - met de textielhistorie als vertrekpunt - een levendige en dynamische 

plek creëren waar iedereen kan ontdekken, maken, experimenteren en leren. De 

positieve energie die ik bij buurtbewoners proef over de potentie van deze wijk is 

voor ons een enorme stimulans. Wij zijn er klaar voor om samen met de gemeente, 

partners, makers, de stad en de wijk de volgende stappen te gaan zetten.” 

“Ik vind het belangrijk dat textiel - waar Tilburg bekend om heeft gestaan - blijft 

voortleven, en dat er parallellen naar de toekomst worden getrokken.” - 

buurtbewoner 

“Als hier gaat gebeuren wat nu ook het geval is bij de Spoorzone en de Piushaven, 

en dat je ook even een drankje kan doen of kan lunchen, dan zal ik hier als 

buurtbewoner zeker vaker te zien zijn. Maar ook mensen die verder weg in de stad 

wonen zullen het hier gaan bezoeken, daar ben ik van overtuigd.” - buurtbewoner 

“Ik vind de Burenavond een leuk initiatief. Fijn dat ze ons niet vergeten en rekening 

houden met ons, omdat wij hier vlakbij wonen.” - buurtbewoner 

Reportage Burenavond
Bekijk hier een korte reportage over de Burenavond van het TextielMuseum op 29 

januari 2020: 



Video & edit: Saskia van den Berg, student Art, Communication and Design aan Fontys Tilburg. 

Museumgebouw te klein voor groeiend bezoekersaantal

Tijdens de Burenavond genoten buurtbewoners van demonstraties in de 

professionele werkplaats van het museum, de nieuwste tentoonstellingen, diverse 

maak-activiteiten waaronder het laten laseren van een tasje en het laten borduren 

van een zakdoek. Om organisatorische- en veiligheidsredenen heeft het 

TextielMuseum een stop op het aantal aanmeldingen voor de Burenavond moeten 

zetten. Het museumgebouw en de aanwezige faciliteiten zijn niet meer berekend op 

de grote bezoekersaantallen die het museum trekt. Voor het museum is dit één van 

de urgenties van de gewenste doorontwikkeling van het museum, bestaande uit 

zowel een nieuwe programmering als fysieke aanpassing en uitbreiding van het 

museumcomplex. 

Download beeldmateriaal

https://www.dropbox.com/sh/m557dnu1n2p83l2/AADh31fl1EOLAysEWc9mjJJea?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=g0re03qqN-Q&feature=youtu.be


 

  

 

Noot voor redactie 

Voor meer informatie, beeldmateriaal of interviewverzoeken, kunt u contact opnemen met de afdeling 

Marketing & Communicatie, communicatie@textielmuseum.nl of + 31 (0)13 5494 539. 
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