PERSBERICHT
Rotterdam, woensdag 30 april 2014

Opening tweede editie Rotterdamse Verhalen Vierdaagse
Vandaag is bij Miniworld Rotterdam de tweede editie geopend van de Rotterdamse Verhalen
Vierdaagse. Het thema is dit jaar “Rails door de Regio”. In 2014 bestaat het spoor in Nederland 175
jaar. Voor Miniworld Rotterdam een mooie gelegenheid om hier aandacht aan te besteden door
het visualiseren van diverse verhalen in de miniatuurwereld. In samenwerking met diverse
regionale publieke en non-profit organisaties zijn allerlei exposities samengesteld over het spoor in
Rotterdam en omstreken.
De Rotterdamse Verhalen Vierdaagse
“De Rotterdamse Verhalen Vierdaagse is specifiek in het leven geroepen om de verhalen uit het
heden en het (cultuurhistorische) verleden van Rotterdam op een laagdrempelige manier
bekendheid te geven bij een breder publiek”, aldus directeur Marc van Buren. “De
openingshandeling van editie 2014 bestond uit het nabootsen van de opening van het oudste
Rotterdamse station, station Delftsche Poort, in 1847. Na de recente opening van het vernieuwde
station Rotterdam Centraal, is met deze heropening van het oudste en eigenlijk allereerste
Rotterdam Centraal station de cirkel weer rond”.
Regionale samenwerking
De exposities en activiteiten zijn verwezenlijkt in nauwe samenwerking met een aantal regionale
organisaties, te weten: Stichting RoMeO, de Stoom Stichting Nederland (SSN), RTM Ouddorp, de
Feijenoordse Meesters, de Katendrechtse Bewonersorganisatie, de RET, de Modelspoorwegclub
Spijkspoor, de Voornse Modelspoor Vereniging (VMV), de NVBS en het Historische Genootschap De
Blauwe Tram. “Onze Rotterdamse Verhalen Vierdaagse is een toonbeeld van regionale
samenwerking. Met elkaar hebben wij diverse bijzondere verhalen bij elkaar gebracht. De vele
historische foto’s en mooie filmbeelden tonen een goed beeld van ‘Rails door de Regio’.”
Combinatie
Uniek is ook de combinatie met het Trammuseum Rotterdam op 3 mei. Bezoekers kunnen die dag
een combinatieticket kopen waarmee ze naast hun bezoek aan Miniworld Rotterdam ook vanaf het
nieuwe Centraal station met een historische tram een bezoek aan het Trammuseum Rotterdam
kunnen brengen.
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