Persbericht
Rotterdam, 09-10-2019

Twee jubilea: Spido en Miniworld. Een Feestje met een Koninklijk Tintje
Vandaag was het zover: de directeur van de Koninklijke Spido, Leo Blok, onthulde samen met zijn
kleindochter Femme, hun nieuwe eventjacht Prinses Amalia in Miniworld Rotterdam. Geheel in
Miniworld-stijl: met een nep-champagne fles met naalden eraan, ballonnen en confetti. Met de
doop van dit schip werd Spido officieel in gebruik genomen in Miniworld, met hun nieuwe
eventjacht Prinses Amalia als boegbeeld van deze Rotterdamse rederij.
Niet alleen is het eventjacht Prinses Amalia vanaf nu te zien in Miniworld, maar ook het bijzondere
kantoor van Spido. Waar die hoort, onderaan de Erasmusbrug. Ter ere van dit bijzondere moment
was er vandaag voor alle kinderen een gratis kroontjes-speurtocht te doen. Kinderen die verkleed
kwamen als Prins of Prinses kregen gratis toegang. En iedereen kon op de foto als Prins of Prinses
met Say Cheese on Wheels. Een leuk aandenken aan dit feestje met een Koninklijk tintje.
Dubbel feest: 100 jaar Spido en 12,5 jaar Miniworld
Zowel Spido als Miniworld hebben een bijzonder jaar. Voor Miniworld was het op 30 september 2019
precies 12,5 jaar geleden dat zij haar deuren opende voor het publiek. Voor Spido is 2019 ook een
heel bijzonder jaar: het bedrijf viert dit jaar zijn 100-jarig jubileum, kreeg op 5 juli 2019 het predicaat
‘Koninklijk’ en mocht de Prinses Amalia toevoegen aan hun vloot. Op 1 oktober is bekend geworden
dat Koninklijke Spido genomineerd is door vakblad Meetings voor evenementenlocatie van het jaar
2019. Reden voor beide Rotterdamse partijen om iets moois samen te doen. “In Rotterdam zijn wij
geen concurrenten van elkaar, maar partners die beiden zeer betrokken zijn bij hun mooie stad”,
aldus Marc van Buren, directeur van Miniworld. “Rotterdam is de enige stad in Nederland met een
dergelijke miniatuurwereld vol verhalen over de stad. En Spido heeft zeker een mooi verhaal”.
Het bouwen van dit schip vond plaats in het geheim…
Een leuk detail over het bouwen van het miniatuur-eventjacht Prinses Amalia: heel lang wist ook
Miniworld niet hoe dit schip ging heten en werkte Miniworld met tekeningen waar niet alle details op
te zien waren. Een van de laatste aanpassingen aan de miniatuurversie van de Prinses Amalia was het
kroontje boven het logo van Spido. Dido Geluk, teamleider van het modelatelier in Miniworld, zag
pas tijdens de doop van Prinses Amalia in het echt, op 4 september, de laatste details. Zo is
bijvoorbeeld ons reddingsbootje oranje, en niet wit zoals in het echt! Maar al met al: het
eindresultaat is prachtig!
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