
 

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

een wereld van water
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Tevreden? Zeg het voort! 
Heb je een goed idee? 
We willen het graag weten! 
info@hidrodoe.be

Beleef water 
in Hidrodoe!

Cadeautje nodig?

De origineelste cadeau’s shop 
je in de Waterwinkel! Koop een 
overheerlijk potje Hidrodoe-honing 
voor je opa, een pakket Hidrodoe-
bier voor je tante, een Spetter-
knuffel voor…jezelf! 
Kan je niet kiezen? Dan koop je een 
cadeaubon! 

Word NU abonnee!

Mis het niet! Vandaag koop je je 
abonnement aan de voordeligste 
prijs! 
Volwassenen betalen slechts 17 
euro, een kinderabonnement kost 
13 euro voor een jaar onvergetelijke 
waterpret. 

 Ontdek de winterkermis in het 
Watertheater, 

de winterwandeling 
in het Peertsbos en 

geniet van de winterse sfeer 
in het Watercafé! 

winter  2022

een wereld van water

in Hidrodoe

Ga op winterwandeling

In het Peertsbos woont een vogeltje, 
het winterprinsje. Het winterprinsje 
wil dolgraag Winterkoning worden. 

Tijdens de wandeling krijg je heel wat 
leuke opdrachten en uitdagingen om 
deze toekomstige koning te helpen. 
De wandeling is 5 kilometer en loopt 
langs de Kleine Nete. Vertrek- en 
eindpunt Hidrodoe. 
Vraag je wandelkaart aan de balie. 



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!

watercafé

watercafé
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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?

Ontdek alles over zuiver water in de nieuwe Watermaker. 
Vergeet niet te poseren bij Spetter!
Elk half uur wordt ‘Teruggespoeld’ vertoond in de filmzaal, 
de 4D-film over kraanwater. 

In het WinterWatercafé kan je 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!   

De Blauwe Watertuin is eventjes in winterslaap. Eind 
maart 2023 opent hij terug de deuren! 

Ontdek de gezellige Winterkermis met leuke uitdagingen in 
het Watertheater!
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Leuke foto’s genomen tijdens je 
bezoek? Post ze op sociale media en 

vermeld Hidrodoe!

Waterwereld

Blauwe Watertuin

Watermaker
NIEUW!!
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