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De Tram voor bello

Een uniek project om een historisch ensemble van locomotief en rijtuigen
weer rijdend op het spoor te krijgen.

Uw steun is nodig!

www.tramvoorbello.nl
fb.com/tramvoorbello

De Tram voor Bello

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik start een uniek project. In het
Bello Atelier restaureren wij de komende jaren twee authentieke rijtuigen
afkomstig van de ‘Bello-tramlijn’ van Alkmaar naar Bergen aan Zee. Samen
met locomotief NS 7742 Bello heeft dit ensemble de hoogste A-status in het
Nationaal Register Mobiel Erfgoed en is het een unicum wanneer deze
complete tram rijdend op het spoor terugkeert.

U kunt ons daarbij helpen!
Tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij op 3 februari 2016 in Amsterdam
ontving de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik een Extra Project Bijdrage van
q 580.000,-. Hiermee wordt in de winter van 2016 begonnen aan de restauratie van
De Tram voor Bello in het Bello Atelier. Een vliegende start, maar
we zijn er nog niet. Om de rijtuigen
daadwerkelijk op het spoor terug
te krijgen is in totaal een bedrag
nodig van q 900.000,-. Uw steun
is dan ook absoluut nodig!
Bijdragen aan het project kan in
de vorm van een donatie aan het
Bello Erfgoed Fonds of door het
sponsoren van onderdelen van de
rijtuigen. Van de wielstellen tot de
banken.

Waarom bijdragen aan De Tram voor Bello?
• Locomotief Bello en rijtuigen NS BC 423 en 425 vormen een uniek
historisch ensemble. Een icoon voor de Collectie Nederland.
• De restauratie van de rijtuigen biedt de Museumstoomtram HoornMedemblik de hoog nodige extra capaciteit om een groeiend publiek
een reis door het verleden te laten beleven.

Donaties

Vanaf q250 kiest u al voor één van onze vier donatie-pakketten. Daarmee doet u een
bijdrage aan het Bello Erfgoed Fonds.

Optie

• Dagkaart
• 1 jaar donateur

A

vanaf q 250

Optie

B

Vanaf q 500

Optie

C

Vanaf q 1.000

Optie

D

Vanaf q 2.500

• Luxe lunch Express
• 1 jaar donateur
• Boek ‘De Stoomtram Alkmaar-Bergen aan Zee,
Bello en daarna’
• Exclusieve gast bij de eerste rit met de rijtuigen
• Lid van het bijzondere Genootschap Ooievaar, waarmee u 		
onder meer levenslang gratis kunt reizen.
• Boek ‘De Stoomtram Alkmaar-Bergen aan Zee,
Bello en daarna’
• Meet & greet gedurende renovatie
• Exclusieve gast bij de eerste rit met de rijtuigen
• Lid van het bijzondere Genootschap Ooievaar,
waarmee u onder meer levenslang gratis kunt reizen.
• Boek ‘De Stoomtram Alkmaar-Bergen aan Zee,
Bello en daarna’

Wilt u een kleiner bedrag schenken? Dat kan! Vanaf q10,- kunt u al een bijdrage
doen aan één van de onderdelen voor de rijtuigen zoals u bijgaand aantreft.
Wilt u meer weten of een bijdrage doen in het Bello Erfgoed Fonds?
Neem dan contact op met directeur René van den Broeke: rvdbroeke@stoomtram.nl
of telefoonnummer: 0229-255255
Stichting Beheer Museumstoomtram is een culturele ANBI

Schilderen

Kopdeur

Zijdeur

Lichtkap ramen

Raamuitzetters

Bank 1e klas
Bagagerek

Bank 2e klas

Vloerbedekking

Carrosserie

Aantal Totaal nodig

Opbouw

Aantal Totaal nodig

Wielstel

4

q 32.000,00

Zijdeur

4

q 8.000,00

Draaistel

2

q 24.000,00

Binnendeur

3

q 3.000,00

Vacuümrem

1

q 14.000,00

Kopdeur

2

q 3.000,00

Buffers

2

q 8.000,00

Lichtkap ramen

1

q 3.000,00

Veren

8

q 10.000,00

schilderen

1

q 7.000,00

Aspotten met lagers

8

q 8.000,00

Raamuitzetters

8

q 20.000,00

Interieur

Aantal Totaal nodig

Bank 2e klas

16

q 12.000,00

Bank 1e klas

12

q 15.600,00

Verlichting

6

q 9.000,00

Vloerbedekking

1

q 8.000,00

Rolgordijnen

14

q 8.400,00

Bagagerek

14

q 7.000,00

Bedrijfssponsoring
De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik
is trots op de betrokkenheid van vele
bedrijven en organisaties bij haar museum.
Voor onze projecten zoeken wij actief naar
nieuwe bedrijfssponsoren. Heeft u of kent
u een onderneming die de Museum
stoomtram een warm hart toedraagt dan
komen wij graag in contact.

Bello Atelier

Om de Tram voor Bello te restaureren wordt een deel van de huidige werkplaats
op het museumterrein Hoorn speciaal ingericht als Bello Atelier. Hier worden de
bezoekers aan ons museum op een vernieuwende manier betrokken bij de
restauratie van de rijtuigen. Het Bello Atelier is een belangrijke investering in de
toekomst. Doel is om op deze manier meer stoomtramrijtuigen op een
publiekstoegankelijke wijze te restaureren.
De Provincie Noord-Holland werkt samen met de Museumstoomtram HoornMedemblik aan een ‘herbestemmingsopgave’ voor de werkplaats in Hoorn met
de nadruk op een duurzame oplossing voor de exploitatie van het gebouw.
Het Bello Atelier sluit hierop aan.

Bezoekadres (voor navigatie):
Van Dedemstraat 8 / Transferium
1624 NN Hoorn
www.stoomtram.nl

H2X/2160169

Museumstoomtram Hoorn-Medemblik
Postbus 137
1620 AC Hoorn

