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Avondopenstelling Miniworld:lezing architect Wytze Patijn
17 Mei stelt Miniworld Rotterdam haar attractie beschikbaar voor een bijzondere
avondopenstelling: architect en voormalig Rijksbouwmeester Wytze Patijn houdt een lezing
over de wederopbouw van Rotterdam. Dit als onderdeel van de Rotterdamse Verhalen
Vierdaagse, een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door Stichting Meemaken in
Miniatuur en Miniworld Rotterdam.
Rotterdamse Verhalen Vierdaagse (RVV)
de
De alweer 7 editie van de Rotterdamse Verhalen Vierdaagse vindt dit jaar plaats van 15 t/m 18 mei.
Dit evenement heeft als doel om aan de hand van de miniatuurwereld bijzondere verhalen te vertellen
over de stad Rotterdam. Het thema van 2019 is "Opbouwdag Rotterdam: Wederopbouwverhalen in
het Klein en in het Groot". Hierbij sluit Miniworld aan bij een oer-Rotterdams evenement in de stad:
Opbouwdag 2019. Tijdens Opbouwdag wordt de (weder)opbouw van de stad gevierd.
Vier bijzondere activiteiten tijdens de Rotterdamse Verhalen Vierdaagse
Tijdens de Rotterdamse Verhalen Vierdaagse zijn er een aantal bijzondere activiteiten te beleven in
Miniworld Rotterdam:
(1) Expositie van tekeningen Mijke Zwinkels
Tijdens de vierdaagse is er een expositie van de bijzondere zwart-wit tekeningen van acht bekende
Rotterdamse gebouwen van Mijke Zwinkels. Deze tekeningen zijn al op vele plekken in Rotterdam
tentoongesteld, zoals ook bij de Euromast. Mijke Zwinkels is gek op Rotterdam. Zij is weliswaar
verstandelijk gehandicapt, maar kan uitstekend tekenen. De tekeningen zijn te koop bij Miniworld, een
set van 8 zeefdrukken of als los exemplaar. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan
Stichting Meemaken in Miniatuur.
(2) Verhalen, maquette en foto’s van Bouwcentrum Rotterdam
Tijdens de RVV 2019 zijn in Miniworld vele verhalen over de wederopbouw te lezen en is
beeldmateriaal en een maquette te zien van het Bouwcentrum Rotterdam, het centrum van alle
wederopbouwactiviteiten tijdens Opbouwdag 2019.
(3) 17 mei: Lezing Wytze Patijn en bezoek miniatuurwereld (17:30-18:15 uur)
Op 17 mei vertelt Patijn in een presentatie van 45 minuten over de wederopbouw van Rotterdam, ook
aan de hand van de miniatuurwereld. Voor en na de presentatie is er gelegenheid zelf rond te kijken
de miniatuurwereld. Patijn was van 1993 tot 1995 hoogleraar Architectonisch Ontwerpen aan de
Technische Universiteit Delft. Van 1995 tot 2000 was Patijn Rijksbouwmeester. In deze functie was hij
onder andere auteur van het boekje ‘Tips van de Rijksbouwmeester bij de selectie van architecten in
het kader van de Europese aanbesteding’. Van 2006 tot november 2010 was hij decaan van de
faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Daarnaast werkte hij als architect bij Kuiper Compagnons in
Rotterdam. In 2010 werd Patijn stadsbouwmeester van Delft.
(4) Excursie: wederopbouwverhalen in het klein en in het groot (10:45-15:00 uur)
Op 18 mei is er een excursie: tijdens deze excursie bezoekt u Miniworld Rotterdam en een kop koffie
en een heerlijke Rotterdamse koek van Banketbakker van der Heyden. Vervolgens reist u door de
stad met een historische bus van Stichting RoMeO, met een gids die u vertelt over de wederopbouw
van Rotterdam. Tenslotte krijgt u nog een rondleiding door het Bouwcentrum Rotterdam (optie).
Info en tickets
Voor meer informatie en tickets ga naar http://www.miniworldrotterdam.com/rvv
De Rotterdamse Verhalen Vierdaagse 2019 voeren wij uit in nauwe samenwerking met Platform
Wederopbouw Rotterdam en Greenchoice, de huidige gebruikers van het Bouwcentrum Rotterdam.
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