
Ontdek je plekje! Doet u mee?  
 

Onder de goede inzendingen verloten we twee St. Jansberg likeurtjes of een attentie voor de jeugd! 

SL!M wil graag dat ook u trots bent op Milsbeek, er is immers veel om 

trots op te zijn. We maakten een kiekje van een mooi plekje. Weet u waar 

de foto links is gemaakt en waarvan?  Dien uw reactie uiterlijk 01-08-2020 

in via het contactformulier op deze website. Heeft u geen computer? Er is 

vast wel iemand in uw omgeving die u kan helpen. Vergeet niet uw naam 

en adresgegevens volledig in te vullen. Geef de plaats van de foto zo 

nauwkeurig mogelijk aan. Let op!  De likeur is niet voor de jeugd. 

 
In de vraag van de mei-editie waren de keramieken potten te zien bij de ingang van 

Museum “de Oude Pottenbakkerij”. Wist u dat Milsbeek midden vorige eeuw een 

belangrijk pottenbakkerscentrum was met tientallen pottenbakkers. In het museum is de 

geschiedenis van de pattenbakkers te zien de werkplaats met  een houtoven die uniek is 

voor West-Europa. Het keramieken orgeltje van Geert Jacobs is er ook te bewonderen. Het 

is uniek in de wereld. Wilt u meer weten over het museum? Kijk op 

www.deoudepottenbakkerij.nl. Prijswinnaar van de mei-editie is Diny Hermsen. Diny 

proficiat er wordt contact met je opgenomen. Het reglement van de prijsvraag is in te zien 

op de website van SL!M. 

 

 
Op deze prijsvraag is het onderstaande reglement van toepassing 

 

1. De prijsvraag wordt uitgeschreven door het bestuur van SL!M, verder te noemen “bestuur”. 
2. Het bestuur bepaalt als enige wat het juiste antwoord op de prijsvraag is. 
3. Deelname aan de prijsvraag staat open voor alle inwoners van Milsbeek, echter prijzen worden uitsluitend 

uitgekeerd aan personen van 18 jaar en ouder. 
4. Alleen inzendingen die voldoen aan dit reglement maken kans op de prijzen die aan de prijsvraag zijn 

verbonden. 
5. Inzendingen moeten zijn ingestuurd volgens de procedure die in de prijsvraag wordt genoemd. 
6. In de prijsvraag staat welke prijzen maximaal beschikbaar zijn. 
7. Uit de goede inzendingen worden door het bestuur de prijswinnaars gekozen op basis van loting. 
8. Per adres kan per trekking slechts één prijs vallen. 
9. Als er geen geldige goede inzendingen zijn ontvangen dan worden de prijzen toegevoegd aan de eerstvolgende 

prijsvraag. 
10. De prijswinnaars worden met naam bekend gemaakt in eerstvolgende editie van “Op de Milsbèk” na de 

sluitingsdatum van de prijsvraag. 
11. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor inzendingen die, om welke reden dan ook, niet door het bestuur zijn 

ontvangen. 
12. Leden en familieleden van het bestuur zijn uitgesloten van deelname. 
13. Over de uitslag wordt niet gecommuniceerd. 
14. Aan deelname van de prijsvraag kunnen geen rechten worden ontleend die niet zijn beschreven in dit 

reglement. 
15. Het bestuur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen die direct of indirect verband houden met deze 

prijsvraag en/of met de uitgekeerde prijs. 
16. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 

 

 

 

http://www.deoudepottenbakkerij.nl/

