
Pssst! 
Wij willen iets met je delen. . .

Virgilius Bier @virgiliusbier

Met wie deel jij VIRGILIUS BIER?
Deel het met ons via social media!



. . . en dat is het verhaal van VIRGILIUS BIER! 
Het bier om te delen!

Wie zijn de mensen achter Virgilius Bier eigenlijk?
Virgilius Bier is een initiatief van jongerengroep ‘Sanctus Virgilius’. De groep opereert 

vanuit de Heilig Hart van Jezus kerk in het pittoreske plaatsje ‘De Noord’ en telt op 
het moment 19 leden. Met de opbrengsten van Virgilius Bier houden wij avonden van 
diepgang voor jongeren, organiseren wij betekenisvolle maatschappelijke activiteiten 
en excursies en werken wij mee aan vrijwilligersprojecten, zowel lokaal als in het bui-

tenland (Oeganda, Afrika – 2020). Samen, met elkaar, levens van jongeren verrijken en 
tegelijkertijd teruggeven aan de gemeenschap is waar het allemaal om draait.

Klinkt goed! Maar waarom bier?
Naast dat bier een heel kerkelijk karakter kan hebben, is bier een middel dat mensen 

al eeuwenlang met elkaar verbindt. Wij geloven dat Virgilius Bier hetzelfde effect heeft 
en mensen dichter naar elkaar toebrengt. Om deze reden staat Virgilius Bier ook wel 

bekend als ‘Hét bier om te delen’! Drink daarom ons bier nooit in je eentje, maar altijd 
met iemand die je dierbaar is en je zult merken wat wij bedoelen.

Fantastisch! Ik wil een fles bestellen!
Wil je ons maatschappelijk project voor jongeren steunen én daarbij nog heerlijk, zelf 
gebrouwen bier ontvangen? Wij zijn je eeuwig dankbaar voor jouw bijdrage aan onze 
goede doelen en zullen met liefde jouw bier klaarzetten om met je te delen. Je kunt 

een fles bestellen via onze website: virgiliusbier.nl

Heb je verder nog vragen, wensen of wil je gewoon even gezellig kletsen/kennismaken, 
kun je altijd even een mailtje sturen naar info@virgiliusbier.nl.

Proost en veel liefs,

De jongeren van Sanctus Virgilius         .


