
 

NE DONKERE DRIP

een wereld van water

Ne Donkere Drip
Kruidig bier met subtiele toets van 
stout en zachte bitterheid achteraan. 

Dit donkere bier is een complexe 
beleving voor je smaakpapillen. 

Ne Donkere Drip is een roodbruin 
bier van 6,8° die speciaal voor 
Hidrodoe werd gebrouwen in 
Herentals door brouwerij Leysen.

Ambachtelijk gebrouwen en hergist 
op deze fles. 

Ingrediënten
Pidpa kraanwater, hop, 
gerstemout, gist.

Staand bewaren. 
Hidrodoe
Haanheuvel 7
2200 Herentals

Ten minste houdbaar tot

een wereld van water

220320320320

6,8% Vol

330 ml
www.hidrodoe.be8 C

Klaar voor een flinke dosis waterpret?! 

Volg onze corona-maatregelen én je eigen gezond verstand, zo wordt het voor 
iedereen een TOP-dag! 
Op alle contactoppervlakken werd een speciale antibacteriële en antivirale 
coating geplaatst, zo kan je gerust genieten van Hidrodoe!

Ontdek wat je met water 
allemaal kan doen!

Maak een reuzegrote zeepbel, 
verken de Blauwe Tuin en ga op 
4D-avontuur in onze bioscoop.

 Heb je zin in nog meer avontuur? 
Ga op doe-wandeling in het 
Peertsbos en ontdek al zijn 

geheimen. Het wandelboekje 
met route koop je in de 

Waterwinkel. 

een wereld van water

Vandaag 
in Hidrodoe

Wist je dat een biertje voor 90% 
uit water bestaat? Proef ook 
onze  Blonde Drup, exclusief 
gebrouwen voor Hidrodoe. 
Verkrijgbaar in de waterwinkel 
en het watercafé! 

Tevreden? Zeg het voort! 
Heb je een goed idee? 
We willen het graag weten! www.hidrodoe.be

Nieuw in het Watercafé!

Proef ons overheerlijk bruin biertje:
Nen donkere Drip!
Schol!

voorjaar 2022

Beleef water 

Zin in meer?

in Hidrodoe!
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Vier je verjaardag met Spetter! 

Het leukste verjaardagsfeest 
vier je in Hidrodoe. Samen 
met je vrienden ontdek je de 
experimenten, de 4D-cinema en 
speel je een leuk verjaardagspel.
Een hapje en drankje in het 
Watercafé kan niet ontbreken! 
Ontdek al onze formules op onze 
website www.hidrodoe.be of 
vraag ernaar aan de kassa. 



Wist je dat Hidrodoe diep vanbinnen heel groen is? We hebben een hart 
voor de natuur en dat merk je in alles. We werken met duurzame producten 
en springen zuinig om met water en energie. Jij toch ook? 

Experimenteren in Hidrodoe!
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In de inkomhal start je ontdekkingstocht. Wat ga je eerst 
ontdekken: Waterwereld of Watermaker? Aan jou de keuze.

In de Wat is Water-zone ontdek je water als nooit tevoren! 
Hier speel je watervoetbal, lanceer je een waterstofraket en 
stap je in een grote zeepbel.

Blijf de route volgen en wandel langs de geschiedenis-
grot. Spot je de Romeinse toiletten? Onze echte toiletten 
vind je in de inkomhal! 

Zie je die grote rivier? Ontdek leuke
waterexperimenten, waar je superslim van
wordt. Maak jij de grootste draaikolk?

Het is tijd voor de 4D-film! Elk half uur start een 
nieuwe voorstelling. Zet je bril op je neus en geniet van 
Teruggespoeld. Samen met Spetter beleef je een spannende 
reis door de waterzuivering. Nu weet je waarom kraanwater 
zo lekker én gezond is! 

In het Watercafé kan je even gezellig uitrusten bij een lekker 
drankje en hapje. Fans van kraanwater kiezen uiteraard voor 
de unieke Hidrodoe-beker!    

Op zoek naar een origineel cadeau of souvenir? Dat scoor je 
in de Waterwinkel!   

Zoek verfrissing in de Blauwe Watertuin! 

onzichtbaar 
water!
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Word NU abonnee
en krijg je dagticket 
terugbetaald!

Fan van Hidrodoe? 
Met een abonnement kan je elke
 dag genieten van waterpret! 

Leuke foto’s genomen tijdens je 
bezoek? Post ze op sociale media en 

vermeld Hidrodoe!


