
HALVE DAG-PROGRAMMA 
voor groepen van maximaal 45 personen 

 
Combineer een bezoek aan het bakkerij- en ijsmuseum met  
een natuur en cultuur rondrit met treintje Bello in en rond  
het dorp Hellendoorn. 
 

 
Het programma bestaat uit: 
 
A.  Bezoek aan bakkerij- en ijsmuseum: 

• Ontvangst met koffie/thee/frisdank en -indien u dat wenst- iets lekkers uit eigen bakkerij. 

• Animatiefilm over het ontstaan van consumptie-ijs en de professionele bakkerij. 

• Rondleiding door het bakkerij- en ijsmuseum o.l.v. een gids;. 

• Bakdemonstratie door de bakkers van het museum. 
 

B.  Rondrit met treintje Bello: 
 Vertrek vanaf het museum. Een tocht in en rondom 

Hellendoorn (+ 1 uur). 
Tijdens de rit beleeft u de historische achtergronden van 
ons zonnig boerendorp.  
Aan het eind van de rit brengt Bello u naar de parkeerplaats 
van uw bus/auto of een ander adres in Hellendoorn indien u 
dat wenst.  
 

Het bakkerij- en ijsmuseum en Treintje Bello zijn beide rolstoelvriendelijk. Bij Treintje Bello gaat dit wel 
ten koste van andere zitplaatsen; ook kunnen de wagons eventueel verwarmd worden. 
De totale programmaduur is ongeveer 3,5 uur. Datum en aanvangstijd in overleg. 
 
De kosten bedragen: 

- entree museum inclusief rondleiding en bakdemonstratie:  
€ 4,25 per persoon (kinderen van 4 tot en met 11 jaar €2,75; jonger gratis). 
De minimum prijs voor een groep is echter € 70,00; 

- Consumpties: 
koffie/thee (€ 1,75), frisdrank (€ 2,00) met (indien u dat wenst) iets lekkers uit eigen bakkerij, 
zoals bijv. krentenwegge (€ 1,25), kozak (€ 1,50), appelgebak met slagroom (€ 2,50), etc. 

- rondrit met treintje Bello € 135,00 ongeacht het aantal personen (maximaal 45 personen).  
 
Voor verdere informatie of aanvraag stuurt u een emailbericht aan: 
bakkerij-ijsmuseum@ziggo.nl, o.v.v. in ieder geval uw naam en telefoonnummer; aantal personen en 
gewenste datum met tijdstip en dat het betreft het halve dag-programma met treintje Bello. 
 
Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen. 
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