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Primeur: miniaturen ‘Klein maar Fijn’ tijdens kerstvakantie bij Miniworld te
zien
Opnieuw een primeur voor Miniworld! De miniaturen van eerste afleveringen van de nieuwe SBS6-serie
‘Klein maar Fijn’ worden tijdens de kerstvakantie bij Miniworld tentoongesteld.
Hoe dat zo komt? Dido Geluk, teamleider van het modelatelier van Miniworld, is een van de twee
juryleden bij het nieuwe SBS6-programma ‘Klein maar Fijn’. Zondag 6 december was de eerste aflevering,
waarin de kandidaten een winkel moesten maken in schaal 1:12. Die winkeltjes werden geplaatst op een
winkelstraat die was gemaakt in het atelier van Miniworld. De complete winkelstraat, inclusief de winkels,
is tijdens de kerstvakantie bij Miniworld te bekijken. Ook een ander miniatuur zal daar te zien zijn, maar
welk blijft nog even geheim!
Mini-kerstmarkt
Elk jaar organiseert Miniworld samen met Stichting RoMeO de zogenaamde oliebollenritten. Door corona
kunnen deze ritten helaas dit jaar niet doorgaan. Daarom heeft Miniworld nu iets anders voor haar
bezoekers geregeld. Van 21 t/m 24 december organiseert Miniworld, binnen alle regels van het huidige
coronabeleid, een mini-kerstmarkt waarin de miniaturen van ‘Klein maar Fijn’ worden gepresenteerd,
naast leuke kerstdorp-scènes. Dit zal plaatsvinden in het restaurant van Miniworld, dat door corona
helaas ook gesloten is. Wel zijn er heerlijke ‘to-go’ versnaperingen te halen, die bij uitzondering genuttigd
mogen worden in de miniatuurwereld. Ook staat er een verkoopstand waarin diverse miniatuurhuisjes en
andere bijzondere producten worden aangeboden, waarmee een eigen kerstdorpje kan worden gemaakt.
De jongere bezoekers kunnen met een kerstspeurtocht op zoek naar alle piepkleine kerstscènes in de
miniatuurwereld. Kortom: genoeg te doen weer in Miniworld!
De miniaturen van ‘Klein maar Fijn’ en de kerstdorpjes zijn de hele kerstvakantie, van 19 december tot en
met 3 januari bij Miniworld te bekijken. Meer informatie is te vinden op
http://www.miniworldrotterdam.com/kerst. Vooraf tickets bestellen en een dag en tijdslot reserveren is
wel nodig om Miniworld te kunnen bezoeken: https://miniworldshop.nl/
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