
De Milsbeekdag 2014 
13 september: Van, voor en door Milsbeek. 
 
We zijn erg blij dat het voltallig college van Burgemeester en Wethouders bij de opening aanwezig  zal 
zijn. Ook de gemeenteraad is uitgenodigd, evenals de provincie, alle sponsors, de verenigingen en de 
direct aanwonenden. Er komen geen eindeloze toespraken, maar een paar sprekers hebben we wel. 
Onze Burgemeester Peter de Koning, gedeputeerde Ger Koopmans, Emile Kersten. Ronald Starrenburg, 
de voorzitter van SL!M zal optreden als ceremoniemeester. Er komt een ludieke openingshandeling 
waarbij ook de Milsbeekse Dineke Janssen betrokken is. De fanfare zal zich roeren en ook het Gilde is 
erbij met vendelzwaaien. En dat alles op en bij de rotonde. 
 

Op het terrein naast de rotonde en bij de 
potterie is van alles te zien en te doen. Er is 
kunst. Natuurlijk keramiek, maar ook 
houtskooltekenen, kantklossen, "van papier 
tot sieraden" en schilderijen. Laat u 
verrassen door de kunstsmid met zijn 
demonstraties. Stone Hands presenteert 
zich en laat u de enorme inspanningen zien 
die nodig waren voor het maken van het 
unieke kunstwerk. Wist u dat er nog niet 
eerder zo'n groot keramieken kunstwerk is 
gemaakt? Laat u informeren over het 
productieproces en de technische 

complicaties. Ontmoet Geert Jacobs en neem kennis van het idee achter het kunstwerk. Heeft u wel 
eens van Leylijnen gehoord en kent u de knipoog naar het verleden en de ode aan de kunstenaars in 
Milsbeek? Hij verteld het u graag. Bezoek gratis het museum de Oude Pottenbakkerij. Het museum doet 
ook deze dag weer mee aan de jaarlijkse "open monumentendagen" waarvan het thema "op reis" is. Dit 
thema wordt in en om het museum uitgelicht, onder andere door de stichting Cultuurbehoud. Ook ONA 
zal het thema  uitbeelden. Kent u het verhaal van het museum en de pottenbakker historie van 
Milsbeek? Zeer de moeite waard. Bij Spes kunnen de kids zich laten schminken en kunt u een balletje 
gooien en ook de afdeling voetbal is er. Ook een serieus onderwerp als zorg komt aan bod. Buurtzorg 
kan u informeren. Dan weer fun! Doe mee aan de kampioenschappen. Voor de kinderen van onze 
Milsbeekse basisschool is er uiteraard de ballonnenwedstrijd (en een gratis ijsje). Wordt u de eerste 
Milsbeekse kampioen kleimeppen of misschien de eerste "Publiekskoning Milsbeekdagschieten". De 
strijd bij het kleimeppen en het schieten is in principe individueel, maar we maken ook graag ruimte 
voor teams. Wilt u met een team meedoen? We moeten dat vooraf weten. Meld het ons uiterlijk 11-9 
via milsbeekdag@gmail.com, maar let op! U moet minstens met twee teams van 4 personen komen. De 
inwendige mens komt goed aan bod. In de feesttent wordt heerlijk getapt (maar u mag natuurlijk ook 
koffie of fris) en bij onze barbeque kunt u de maag goed vullen. En dat alles onder het genot van muziek. 
Samba Bahia zal zijn vrolijke klanken laten horen. Komt Piet Paulusma voor het weer? Wie zal het 
weten. 's-Avonds zorgen de Banditos voor de muzikale omlijsting. Tussendoor maken we nog bekend 
wie de beste slagzin over Milsbeek heeft. Kortom "Voor ieder wat wils", ontmoet elkaar en leer 
Milsbeek beter kennen. Alle ingrediënten voor uw mooie Milsbeekbeleving zijn aanwezig. Kom ervan 
vooral genieten. 

 
De Milsbeekdag 2014 en het kunstwerk Stone Hands zijn mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van velen en door vele spons ors. 

Voor meer informatie kijk op http://www.milsbeek-slim.nl en op www.stonehandsmilsbeek.nl 
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