De naam Myllesweerd.
De naam Myllesweerd is een samentrekking van de woorden “Mylle” en “Mariënweerd”. Mylle is de oude naam van Mill en
Mariënweerd is de naam van de oude gemeenschapsaccommodatie. Daarnaast is de naam Mariënweerd al eeuwen met de
plaats Mill verbonden. Waar de naam Mill vandaan komt is niet echt zonneklaar. In de loop der tijd heeft men allerlei verklaringen
bedacht, maar geen daarvan is echt overtuigend. Mill zou afgeleid kunnen zijn van het Latijnse molendinum (molen), zoals ook
het Engelse woord mill. Ook wordt wel gedacht aan een samentrekking van “middel” (een dorpje midden tussen andere in, zoals
bijvoorbeeld ook Halfweg; een voorbeeld dichterbij is de Milakker onder Heeswijk, waarmee de middelste akker van bijvoorbeeld
een drietal akkers werd aangeduid). Een meer speculatieve benadering is dat Mill afgeleid zou zijn van een oudere vorm (die we
echter niet uit de overlevering kennen) Milliheim, ofwel het huis van een zekere Millo. We noemen het maar, voor de zekerheid.
De naam komt voor het eerst geschreven voor in een oorkonde uit 1166, waar gesproken wordt van Millen. Een afschrift van deze
oorkonde is bewaard gebleven in het archief van de abdij Mariënweerd bij Beesd.
Een variant op deze spelling is “Myl of Mylle”. In de 19e eeuw schreef men de naam met slechts één ‘L’. Blijkbaar vond men dat op
een gegeven moment te kaal en begon men, ongeveer vanaf 1870, in de officiële stukken “Mil” met twee “l”-en te schrijven.

Mylles
• Traditioneel font
Vormen wat aangepast om
een uniek beeld te krijgen
• Informele, toegankelijke uitstraling
• Vertrouwd

Weerd
•
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Modern lettertype
Industriele, strakke uitstraling
Vernieuwing
Past bij het moderne gebouw

Aan elkaar
• Verbondenheid
• Informeel

De M sluit mooi aan
op de “persoon”
het gebouw is op maat
gemaakt voor de doelgroepen.

Figuren
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Myllesweerd geeft (mensen)
een podium voor:
toneel, muziek, theater etc.

Myllesweerd heeft vele disciplines
onder 1 dak: VVV, Swom, Radius,
Meander, Vluchtelingenwerk, LOM,
Bibliotheek, Myllesheem, Miamtoca,
etc.
Symboliseert ook verhuur van zalen
vergaderruimtes

Human interest
herkenbare doelgroep
Het gebouw is voor mensen
Man, vrouw kind
alle leeftijden
Vrouw in dansende houding, vrolijk,
ook herkenbaar als kunst en cultuur

Kleurgebruik

PMS 541 (blauw)
opbouw: 100/60/0/45

PMS 130 (geel/oker)
opbouw: 0/37/100/0

• De kleur blauw (huisstijl gemeente) is tijdloos en stijlvol, straalt kwaliteit uit
• In combinatie met deze “koele” kleur heeft het logo ook een “warme” kleur nodig:
Ik heb gekozen voor de kleur oker/geel. Deze geeft het logo een warme sfeer en het contrast in het logo

