
Vk biedt aan: Voor de actieve 50+  (dus ook alle gepensioneerden)  
 
Ben jij een bierdrinker?  

Onder het motto 'je bent nooit te oud om te spelen én te leren' openen we op 16 en 17 november onze deuren 
exclusief voor de actieve 50-plussers. En natuurlijk staan er een aantal extra's op het programma. Wat mag je 
verwachten? 

Op maandag 16 november volg je de workshop Bierproeven van Brouwerij Het Nest uit 
Turnhout.  Zeg niet zomaar bier tegen bier. Je hebt licht bier, donker bier, amber bier, wit bier, enz. 
Maar weet je wat het verschil is tussen al deze bieren en hoe ze gemaakt worden? Na deze workshop 
ben je een kenner. Het Nest bestaat nog maar 5 jaar, maar heeft al een aantal zeer bijzondere bieren 
in haar gamma.  Namen als Klevere Tien, KoekeDam en SchuppenAas  maken een duidelijke link met 
hun kaartenstad.  En ze zijn verrassend lekker! 

Een bezoek aan Hidrodoe betekent een ganse dag waterplezier, meer dan 120 doe-opdrachten, een 
unieke 4D-film en alles wat je wil weten over water.  

Wat staat er nog op het programma deze dagen?  

• Onze gidsen tonen je tijdens deze dag een andere kijk op water én op Hidrodoe.  
• Tijdens de watersmakentest proef je water zoals nooit tevoren.  
• 's Middags geniet je van een broodjeslunch met drankje in ons Watercafé 

Ben je 50-plus én een levensgenieter? Reserveer alvast je plaatsje voor een van deze dagen.                  
Je betaalt slechts 14 euro voor een ganse dag.  

Vriendenkring Pidpa biedt dit aan: 

 Voor onze leden 50+ en hun partner:  5 euro per persoon  

Pidpanezen Niet leden 50+ en hun partner: 10 euro per persoon 

Niet pidpanezen 50+ : 14 euro per persoon  

Praktisch  

Waar: Hidrodoe, Haanheuvel 7 te Herentals 
Wanneer: maandag 16 en dinsdag 17 november 2015 van 9.30 tot 17 uur 
Toegangsprijs: 14 euro voor het dagprogramma (zie hierboven) 
Leeftijd: 50 + 
 
 
 

 


