
Presentatie van het Dorpslogo voor Milsbeek 
 
 

 
Op 5 mei 2015, bij de doortocht van het 

bevrijdingsvuur en de tijdcapsule is in 

Milsbeek op het Schuttersplein het 

nieuwe dorpslogo onthuld. Het logo is 

een initiatief van stichting SL!M en de 

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. 

 

Het ontwerp, dat is gemaakt door Cees van 

de Ven, laat de vele mooie aspecten van 

Milsbeek zien. De naam Milsbeek is in 

bruin weergegeven als verwijzing naar het 

roestbruine water dat vroeger vanuit het 

moerassig veen door Milsbeek naar de Maas stroomde. Dit water werd "Mil" genoemd, 

vandaar Milsbeek. Het blauw verwijst naar de Maas en de Niers en de verbondenheid met het 

water. In het blauw staat de slagzin "Historie langs oevers van Maas en Niers". Deze slagzin 

is rondom de Milsbeekdag 2014 ontstaan uit een prijsvraag die door SL!M was uitgeschreven. 

De winnende slagzin staat niet alleen in het logo, maar ook onder de komborden van 

Milsbeek. De slagzin duidt op de rijke historie van Milsbeek, met invloeden van de ijstijd en 

het Genneperhuis. De potten in het logo gaan over bedrijvigheid en de betekenis daarbij van 

pottenbakkers en keramisten. Het groen symboliseert niet alleen de stuwwallen, maar ook de 

natuurwaarden en de toeristische en recreatieve potentie van Milsbeek. De rode cirkel staat 

voor verbondenheid en de zwarte lijnen geven de verbindingen vanuit de gemeenschap met de 

omgeving aan. Daarnaast zijn rood en zwart de kleuren van de grootste vereniging, de SV-

Milsbeek. De kerktoren is als marker in de skyline zichtbaar. Tenslotte staat de gele 

achtergrond voor het optimisme en de energie van de gemeenschap van Milsbeek. 

 

 

Milsbeekse vlag 
Ter gelegenheid van de onthulling van het Milsbeek-logo heeft SL!M vlaggen laten maken 

met de afbeelding van dit logo. Deze vlaggen zijn beschikbaar voor gebruik bij evenementen 

en bijzondere gebeurtenissen in Milsbeek, daarbij is de volgende informatie van belang: 

- de vlaggen mogen worden gebruikt gedurende een vooraf afgesproken periode 

- de vlaggen worden kosteloos beschikbaar gesteld 

- contact: Herm ten Haaf, Tel. 0485-517606; mobiel: 0621851517;  

  email: ten.haaf@hotmail.com 

 

 


