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Stella Artois Leuven viert 20ste verjaardag
brouwhallen
Burgemeester Tobback en schepen Carl Devlies klonken vandaag samen met
medewerkers op de verjaardag van de brouwerij en trakteerden jarige Leuvenaars
op een exclusief sixpack Stella Artois.
Vandaag vierden de medewerkers van de brouwerij van Stella Artois met grote fierheid het 20-jarig
bestaan van de nieuwe brouwhallen op de site. Op 20 mei 1992 werd het favoriete pilsbier van alle
Leuvenaars namelijk voor het eerst gebrouwen in de brouwhallen aan de Vuurkruislaan. Ter
gelegenheid van deze bijzondere verjaardag klonken de medewerkers van de brouwerij vandaag in het
gezelschap van burgervader Louis Tobback en schepen Carl Devlies op de gezondheid van het best
verkochte Belgische bier wereldwijd. De burgemeester liet weten blij te zijn mee te vieren en nodigde
meteen de aanwezigen uit om de 25ste verjaardag binnen 5 jaar op het stadhuis te komen vieren. Ook
schepen Devlies keek enthousiast terug op de afgelopen 20 jaar en wenste de brouwerij, die vandaag
succesvol is in binnen- en buitenland, nog veel succes toe.
Bovendien ontwikkelde de brouwerij speciaal voor deze gelegenheid een unieke verjaardagseditie van
de gekende Stella Artois-fles. Het gaat om een exclusieve uitgave met een bijzonder
verjaardagsetiket, die voor deze gelegenheid éénmalig geproduceerd werd en niet in de handel
verkrijgbaar zal zijn. Als dank voor hun jarenlange trouw en inzet, ontvingen de medewerkers van de
brouwerij deze speciale verjaardagseditie van hun favoriete pilsbier. Na de overhandiging van deze
bijzondere attentie klonken de aanwezigen bij een frisse Stella Artois op een mooie toekomst.
Stella Artois liet bovendien ook Leuven, ruim 6 eeuwen de thuisstad van de gekende pils, delen in de
vreugde! Leuvenaars, ouder dan 18, die op 20 mei samen met de brouwerij hun verjaardag vierden,
werden tevens getrakteerd op een sixpack van de speciale verjaardagseditie van Stella Artois. De
gelukkige Leuvenaars namen niet zonder enige trots hun presentje in ontvangst.
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