1e prijs Ondernemer van
het Jaar Noord Holland
22 mei 2015

Texelse Bierbrouwerij beste onderneming van Noord-Holland
OUDESCHILD - Met grote trots heeft de Texelse Bierbrouwerij woensdagavond de
titel in ontvangst mogen nemen van Beste Onderneming van Noord-Holland. Tijdens
de feestelijke prijsuitreiking in Theater De Philharmonie in Haarlem beoordeelde de
jury de brouwerij van Texels speciaalbier uit Oudeschild als beste van de tien
genomineerde bedrijven in de categorie MKB-midden.
Teamprestatie
Glimmend van trots ontving technisch directeur Maurice Diks de prijs uit handen
van jurylid Jeroen Zwinkels, “Deze prijs is een enorme waardering voor de prestaties
van het hele team van de brouwerij. In de afgelopen jaren is dit team behoorlijk
uitgebreid. We hebben deze prijs gewonnen omdat iedereen met enthousiasme en
grote inzet dagelijks zijn of haar steentje bijdraagt aan ons succes”.
Eigen koers varen
Al ruim 15 jaar brouwen de Texelaars met passie hun bier op het eiland met
ingrediënten van het eiland. En eigenzinnig als de bewoners van het Waddeneiland
zijn, zo vaart de Texelse Bierbrouwerij al die jaren zijn eigen koers. Met succes. De
witte vlag met het rode logo wappert allang niet meer alleen op de Texelse duinen.
Dijk van een compliment
“Op de Dutch Beer Challenge zijn we dit voorjaar door bierkenners onderscheiden
met drie zilveren en een gouden medaille”, vertelt Maurice Diks glunderend. “De
uitverkiezing ‘Beste Onderneming van Noord-Holland’ is dé erkenning door
collega-ondernemers voor bijzonder ondernemerschap in onze mooie provincie. Het
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is een dijk van een compliment om deze eretitel te mogen ontvangen. Het is een
grote stimulans om onze jongensdroom voort te zetten en heel Nederland een stukje
Texel te laten proeven.”
Bijlage foto: v.l.n.r. Trots op Ondernemingsprijs: Maurice Diks, Marten van der Loeff
en Sef Brackel van de Texelse Bierbrouwerij.
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