
 

 

Zaterdag 7 maart zijn de vrienden van harte welkom tijdens de jaarlijkse vriendendag. De 

vriendendag staat in het teken van het actuele thema 

"Textiel in de circulaire economie". 

 

Experts van Wageningen Universiteit en Material Sense geven hun visie op dit thema. 

 

Projecten Wageningen Universiteit & Research: hergebruik textiel en circulaire materialen 

 

     

Nieuwe toepassingen van leerrestanten door Material Sense Lasting Leather Lab  

(foto's Mathijs Labadie) 

  

  

 

 U kunt de expositie Reframing Textiles bekijken 

waarbij studenten in samenwerking met het TextielLab 

hun visie geven op hoe de textielsector minder 

milieubelastend kan worden.  



 

 

 

Laat u rondleiden langs een vijftal werkplaatsen met 

ambachten als machinaal borduren en leer bewerken. 

  

Borduurwerk uit een van de ateliers   

 

 

 

Deelnemen aan de vriendendag 

Dit programma is bestemd voor alle vrienden. Heeft u familie, een collega of een buur die interesse 

heeft om de vriendendag ook bij te wonen? Dat kan! Maak de introducé vriend van het 

TextielMuseum en kom samen naar de vriendendag. Voor € 22,50 is uw introducé tot 2021 vriend! 

Programma vriendendag 

U bent welkom in het museum vanaf 12:15 uur, waar broodjes, koffie en thee op u wachten.  

Het programma start om 13:00 uur in het auditorium en eindigt rond 16:45 uur in het TextielCafé. 

12:15 uur Ontvangst vrienden in de Foyer  

12:50 uur Inleiding door JanWillem Bloemen (voorzitter SVTM) en door directie TextielMuseum 

13:15 uur Ir. Paulien Harmsen - Universiteit Wageningen - Circulair Fashion Lab 

13:45 uur Simone de Waart - Creatief directeur Material Sense  

14:10 uur Koffie- en theepauze  

14.30 uur Rondleidingen ateliers en expo Reframing Textiles 

16:30 uur Afsluiting & drankje in het TextielCafé  

Meld u aan, gelieve vóór 21 februari, via vrienden@textielmuseum.nl.  

Vanwege het beperkt aantal plaatsen in het Auditorium raden wij u aan snel te reserveren.  

Het bestuur kijkt uit naar een leuke dag samen met u! 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Willem Bloemen 

voorzitter a.i. 

mailto:vrienden@textielmuseum.nl?subject=Contact%20via%20de%20website%20van%20het%20TextielMuseum

