Baba en Bella, 2 vriendelijke beren, woonden in de bossen van Hellendoorn. Elk jaar hielden ze hun winterslaap in het bos tot ze in
november 2002 besloten om een warmer plekje op te zoeken voor hun aankomende winterslaap. En dat plekje was al snel
gevonden. Middenin het bos lag namelijk Avonturenpark Hellendoorn. En aangezien het Avonturenpark elk jaar tussen november
en maart gesloten is, hadden de beide beren een ruime keuze uit slaapplekken en besloten ze om, in het diepste geheim, hun
winterslaap in het Avonturenpark te houden. Het werd een koude winter, maar Baba en Bella hadden hier geen last van. Hun
winterslaap in Avonturenpark Hellendoorn was zo goed bevallen dat ze met een geweldig idee kwamen…
Een paar dagen voordat het nieuwe seizoen van 2003 in Avonturenpark
Hellendoorn van start ging, klopten de beide beren bij de parkdirecteur
aan. De directeur schrok best even toen er opeens 2 bruine beren voor
zijn neus stonden. Baba en Bella vertelden de directeur dat ze afgelopen
winter stiekem in het Avonturenpark hadden geslapen. Ze verzekerden
de directeur dat ze niks kapot hadden gemaakt en dat de kinderen in het
nieuwe seizoen gewoon alle 30 attracties konden gebruiken. Dit stelde de
directeur uiteraard gerust en hij was blij dat de beren eerlijk hadden
opgebiecht dat ze het Avonturenpark waren binnengeslopen voor hun
winterslaap. De beren waren opgelucht en vertelden de directeur hoe fijn
ze geslapen hadden afgelopen winter en dat ze dat heel graag vaker
zouden willen doen. En toen kwam de directeur met een mooie
oplossing…
De directeur vroeg aan Baba en Bella of ze het leuk zouden vinden om families extra vermaak te bieden tijdens hun bezoek aan
het Avonturenpark. De directeur vertelde de beren dat het een zeer belangrijke taak was. ,,Als je het leukste familiepretpark van
Nederland wilt blijven, dan moet je altijd wat extra’s bieden”, zei de directeur. De beren waren dolblij! Ze waren namelijk gek op
kinderen en werden direct enthousiast. ,,En als jullie een seizoen lang er voor onze families willen zijn, dan mogen jullie elke
winter jullie winterslaap in ons Avonturenpark houden. Dan hoeven jullie dat niet meer stiekem te doen”, zei de directeur.
Slechts een kwartiertje later was de afspraak bevestigd en werd het contract ondertekend. De directeur met een deftige
handtekening, de beide beren met een afdruk van hun berenpoot.
Vanaf dat moment zijn Baba en Bella elk seizoen in het Avonturenpark te
vinden. Vooral om de kinderen te vermaken tijdens hun bezoek aan het
Avonturenpark. Baba en Bella gaan met de kinderen op de foto, je ziet ze
in en bij de ruim 30 attracties en shows en ze zijn aanwezig tijdens de
leuke evenementen. Daarnaast hebben ze allebei een eigen eetplek in het
Avonturenpark. Baba heeft zijn ‘Kapitein Baba’s’ vlakbij de Wildwaterval,
het Galjoen en Piraat Enterhaak. En Bella serveert de lekkerste hapjes in
‘Bella’s Smakbar’ vlakbij de Rioolrat, de Discovery Club en de
Donderstenen. Baba is in zijn vrije tijd een echte avonturier die het leuk
vindt om te klimmen en te klauteren in het Hellendoornse bos. Zijn
avonturierspak draagt hij dan ook het liefste. Bella is een moderne
vrouwtjesbeer die graag haar zaakjes op orde heeft. Naast haar Smakbar
is ze nauw betrokken bij de Winkel van het park. Elk seizoen weet ze weer
het leukste speelgoed, de mooiste kleding en de grappigste hebbedingetjes te regelen. Dat de Winkel zo populair is komt
grotendeels door Bella.
Baba en Bella, de 2 vriendelijke beren zijn sinds 2003 uitgegroeid tot de gezichten van Avonturenpark Hellendoorn. En nu 13 jaar
later gaan beide beren dus IN het Avonturenpark wonen. Niet alleen tijdens de winterslaap, maar het hele jaar lang bewonen zij
hun nieuwe Berenboom. En het is dus ooit allemaal begonnen met een stiekeme winterslaap...

