CRISP OPENT BETERE BOLLEN BEZORGING OP OUDJAARSDAG
Geen tijd om op oudjaarsdag in de rij te staan bij de oliebollenkraam? Geen paniek! Crisp begint
een sneldienst voor last-minute oliebollenstress met de beste bollen van Amsterdam.
Amsterdam, 20 december 2021
Op 31 december opent Crisp, de supermarkt-app voor knettervers eten, de Betere Bollen
Bezorging. Geen tijd om in de rij te staan bij de oliebollenkraam? Geen stress. Op
oudjaarsdag brengt Crisp op elektrische bakfietsen de bekroonde bollen van Hartog’s
langs bij de Amsterdammer.
Ieder jaar hetzelfde liedje
Hij is op oudjaarsdag al van verre te zien: de enorme rij die zich ieder jaar opnieuw vormt bij
Bakker Hartog. Klappertandend sluit men aan, want de beste bol van de stad is nu eenmaal ‘t
allerlekkerst wanneer ‘ie vers is. Bovendien is het jaar afsluiten zonder een oliebol als een cirkel
die niet rond is.
De oud-en-nieuwtraditie is er namelijk al sinds de middeleeuwen. Toen waren het de armen die
de deuren langs gingen met een nieuwjaarswens of lied, in ruil voor een oliebol. Crisp zet ‘m
voort, maar gooit de rollen dit jaar om. De Betere Bollen Bezorging haalt ze van de bovenste
plank en brengt ze zelf aan de deur met de oliebollenbakfiets.
Crisp’s oliebollenexpress bij oudjaarsstress
Speciaal voor de vijftig snelste reageerders fietst Crisp op oudjaarsdag fluitend de rij van Bakker
Hartog voorbij. Gratis en voor niets komt de elektrische oliebollenbakfiets van Cargoroo langs
huis. Met een zak vol betere bollen én natuurlijk de beste wensen voor ‘t nieuwe jaar.
Aanmelden kan via de Instagram van Crisp, waar op 31 december van 9 tot 10 uur een
aanmeldformulier te vinden is.
De snelservice staat paraat in Amsterdam, maar uiteraard zijn de verrukkelijke
volkorenoliebollen er gewoon voor ’t hele land. Wie vast werkt aan het goede voornemen “beter
organiseren”, bestelt ze nu al warmpjes vanaf de bank.
Hartog’s volkorenoliebollen met rozijnen vind je voor €6,49 per 5 verpakt in de app van Crisp.
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Over Crisp
Crisp is de supermarkt-app voor knettervers eten. Ontzettend lekkere producten, volop in het seizoen en
ook nog goed geprijsd. Dat krijgt Crisp voor elkaar door rechtstreeks in te kopen bij honderden kleine
makers, kwekers en telers. Met de handige app haal je heel gemakkelijk je boodschappen in huis. En wat
je vóór 22.00 uur bestelt, wordt morgen in heel Nederland bezorgd.

