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Oliebollenrit viert eerste lustrum
De succesvolle Oliebollenrit die jaarlijks door Miniworld Rotterdam samen met Stichting
RoMeO wordt georganiseerd, bestaat 5 jaar. Op weg naar een traditie?
Op 28 december aanstaande is het zover: voor de vijfde keer kunnen belangstellenden deelnemen
aan de 'Oliebollenrit'. De oliebollenrit is een combinatie van een bezoek aan Miniworld Rotterdam, een
tramrit in een historische tram van Stichting RoMeO, een beroemde oliebol van oliebollenkoning
Richard Visser en een bezoek aan het Trammuseum Rotterdam. Een puur Rotterdamse
eindejaarsuitje, wat plaatsvindt op de laatste zaterdag van het jaar. Elk jaar zijn de trams sneller vol.
Ook dit jaar zijn er weer zes volle trams. Een traditie is geboren…
De dag begint bij Miniworld Rotterdam, waar je Rotterdam in het klein ontdekt en waar in deze tijd van
het jaar ook een kerstdorp staat. Voor kinderen is er een kerstspeurtocht is te doen. Elk uur, startend
om 10:15 uur, wandelt RET-conducteur Arie Boertje met een groep deelnemers van Miniworld naar de
tramhalte, waar hij, met zijn originele wisselautomaat in de hand, mooie verhalen over de stad en het
tramwezen vertelt. Dan begint de rit met een oude RET-tram door het echte Rotterdam waar, zoals de
naam van deze rit al doet vermoeden, gestopt wordt bij de oliebollenkraam van oliebollenkoning
Richard Visser, een begrip in Rotterdam, voor een heerlijke oliebol. Onderweg stopt de tram ook bij
het Trammuseum Rotterdam, wat zich bevindt in de voormalige remise Hillegersberg. Dit verrassende
museum toont diverse tramtypes die in Rotterdam gereden hebben door de jaren heen. De rit eindigt
weer bij Rotterdam Centraal Station waar mensen kunnen kiezen om naar huis te gaan of terug te
gaan naar Miniworld Rotterdam.
.
Elk jaar is de belangstelling enorm. Net als vorig jaar heeft Aafje een tram voor haar leden
gereserveerd. Nieuw dit jaar is Kidsproof Rotterdam, die ook een tram hebben gereserveerd voor hun
leden. Waar Miniworld voorzichtig begon met twee eigen trams, zijn dat er in zeer korte tijd zes
geworden. “De aanmeldingen stroomden binnen”, aldus Tamara Boelée, marketing manager en
organisator van dit evenement. “Al heel snel bleek dat we extra trams moesten regelen.” Tussen 10:30
uur en 16:30 uur zal elk uur een tram rijden. Op naar een mooie Rotterdamse eindejaarstraditie!
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