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Notre-Dame van Wim in Miniworld – Donderdag 11 maart was het zover. De door Wim van
Oevelen met lucifers nagebouwde Notre-Dame krijgt een mooie plek in de Rotterdamse attractie
Miniworld Rotterdam. Richard Volwerk, secretaris van de Stichting Meemaken in Miniatuur, en Dido
Geluk, teamleider van Miniworlds modelatelier, namen de Notre-Dame vandaag in ontvangst. Als
Miniworld straks weer open mag, kunnen duizenden bezoekers genieten van dit prachtige werk van
Wim.
Onlangs verscheen Wim overal in het nieuws: hij maakte van de nood (coronapandemie) een deugd en
bouwde in de afgelopen periode met veel geduld van duizenden luciferstokjes de Notre-Dame. In totaal
vier maanden arbeid, zeven dagen in de week, zes tot acht uur per dag! Maar toen was het af en rees de
vraag: wat gaat er nu met dit prachtige kunstwerk gebeuren? Wim ging, samen met Rijnmond, op zoek
naar een mooie tentoonstellingsplek.
Toen Dido de oproep van Wim zag in het Rijnmond-nieuws, aarzelde hij geen moment en pakte direct de
telefoon. Met resultaat! De Notre-Dame is vanaf vandaag een van meerdere ‘losse’ miniaturen die, zodra
we weer open zijn, te zien zijn in Miniworld Rotterdam. Wim voelt zich trots. ‘Dit is de mooiste
bestemming’, aldus Wim.
Diverse miniaturen
Voor Miniworld Rotterdam hebben miniaturen en de tijd en geduld die erin gaat zitten om iets moois te
bouwen, geen geheimen. Naast de eigen miniatuurwereld toont Miniworld ook diverse andere
miniaturen. Zo is er in het restaurant een kleine expositie van de ‘A4-dioramawedstrijd’, die normaal
gesproken elk jaar op Eurospoor wordt georganiseerd. Een deel van de winnende miniaturen is daarna te
zien bij Miniworld. Ook staan er diverse vitrines met miniaturen die via schenkingen aan de Stichting
Meemaken in Miniatuur aan Miniworld Rotterdam ter expositie beschikbaar zijn gesteld.
‘Klein Maar Fijn’
Zo was Dido onlangs nog te zien als jurylid bij het SBS6-programma 'Klein Maar Fijn'. De in dat programma
gemaakte miniaturen staan nu ook in Miniworld om, zodra de deuren weer open mogen, tentoongesteld
te worden aan de bezoekers. Mede dankzij dit programma en schenkingen zoals die van Wim is er weer
genoeg nieuws te bekijken als Miniworld eindelijk weer haar deuren mag openen voor publiek.
- Einde bericht
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