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Bakkerij- en IJsmuseum met een korreltje zout 13 mei
Reis specificaties
Reisomschrijving

Het Zoutmuseum vertelt het complete verhaal over zout.
In het museum gaat het niet alleen over de geschiedenis
rondom Twickel, Boekelo en Hengelo, maar ook om de
periodes veel verder terug in de tijd. Zout is in de
wereldgeschiedenis een belangrijke component in de
chemie. Dit wordt op een speelse en educatieve manier
belicht.
In de oude bakkerij
Het interieur staat vol attributen uit tijden van weleer,
zoals een door drijfriemen aangedreven deegkneder,
klutsmachine, amandelpel- en amandelwrijfmachine. In
de originele olie-gestookte oven worden regelmatig door
onze bakkers krentenwegge, appelgebak of andere
lekkernijen gebakken.

De eerste ijsmachinesRollo ijsmachine, Bakkerijijsmuseum Hellendoorn

De eerste Rollo ijsmachine werd in 1958 vanuit Zweden
geïmporteerd en kon per uur 4000 ijsjes op een stokje
produceren. Verder staan in dit gedeelte van het museum
interessante apparaten, die vroeger bij de industriële
productie van ijs werden gebruikt.
Extra informatie

0592-409905

Inclusief

- vervoer
- Entree Zoutmuseum
- Rondleiding met gids
- koffie met krentenwegge
- Koffietafel
- entree Bakkerij- en IJsmuseum
- rondleiding museum
- koffie met gevulde koek
- diner

Exclusief

- uitgaven van persoonlijke aard

Reis specificaties
Programma

Programma:
10.00 uur ontvangst met koffie met krentenwegge bij
Hotel Sevenster Delden
Wandeling naar het Zoutmuseum om de hoek
(loopafstand ca. 75 meter)
10.30 uur bezoek Zoutmuseum
Bezoek, film en rondleiding door het Zoutmuseum Delden
met gids in kleinere groepjes.
11.30 uur Zoutroute
De 'Twentse Zoutroute', leuke rondrit van ca. 1 uur met
een gids op uw bus.
13.00 uur koffietafel
Vervolgens met de bus naar Bakkerij- en ijsmuseum
Hellendoorn
Hier krijgt u een heerlijk kopje koffie met een gevulde
koek.
Tevens een rondleiding door het museum.
ca 17.00 uur vertrek naar uw dinerlocatie
ca 18.00 uur diner bij Hollandsche Bodem
19.30 uur vertrekken we naar de opstapplaatsen
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