
Millegem

Ra n s t

Bij woonzorgcentrum Millegem komt u tot rust. Dat ligt mede aan de rustige 
en landelijke ligging van het rusthuis, maar ook aan de gemoedelijke sfeer. Ons 
multidisciplinair team staat onze 138 bewoners dag en nacht bij met de beste zorgen. 
Verder zijn we trots op onze open communicatie. We luisteren naar uw levensverhaal 
zodat we onze zorg kunnen aanpassen aan uw behoeften.

Millegem
Herentalsebaan 19
2520 Ranst
tel. 03 485 66 00 
millegem.admin@armonea.be
www.armonea.be/millegem

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Mijn moeder bloeide 
hier helemaal open 
dankzij het kine- en 
animatieteam. De 
dagelijkse activiteiten 
doen haar goed.”

Over Millegem 
Woonzorgcentrum Millegem ligt in een 
landelijke omgeving, vlak bij het centrum 
van Ranst en langs een prachtig wandel- en 
fietsknooppunt. In het woonzorgcentrum 
koppelen we modern comfort aan 
een professionele en mensgerichte 
dienstverlening. Een team zorgprofessionals 
staat doorlopend klaar om u met de beste 
zorg te omringen. 

Millegem is een open huis. Familieleden en 
vrienden zijn de klok rond welkom. Daarvoor 
hebben we ook de nodige faciliteiten: een 
eetkamer op elke verdieping, de gezellige 
bar met biljart of een van de dakterrassen. 
Vanaf augustus 2016 kunt u ook genieten 
van de zomerzon in de nieuwe dwaaltuin. 

Huiselijke sfeer 
Ons woonzorgcentrum wordt gekenmerkt 
door een informele, huiselijke sfeer, waar 
iedereen zichzelf kan zijn. We beschikken 
over ruime, moderne kamers die u zelf kunt 
inrichten naar uw eigen smaak. Dagelijks 
geniet u van huisbereide warme maaltijden. 
Ons animatieteam let erop dat onze 
bewoners het echt naar hun zin hebben. Als 
resident bepaalt u zelf of u deelneemt aan 
een van de vele activiteiten en ons team 
staat altijd open voor suggesties. 

Open zorgcultuur 
In Millegem garanderen we een open 
zorgcultuur. We hebben respect voor 
uw levensloop en privacy. Vragen of 
bedenkingen? U kunt altijd bij ons terecht 
met uw vragen, we communiceren graag 
open met u. Daarnaast staan onze ergo- en 
kinesitherapeuten klaar met een pakket 
zinvolle, stimulerende activiteiten die geest, 
lichaam en motoriek scherp houden. 

Nieuwe afdeling dementie
Voor personen met dementie hebben we 
een aparte, veilige, beschermde afdeling die 
aangepast is aan hun noden. Deze afdeling 
is recentelijk vernieuwd en biedt een 
unieke omkadering waar de bewoners een 
compleet zorgpakket aanbieden. Zo wordt 
de afdeling ondersteund door een specialist 
in dementie en kunnen de bewoners te allen 
tijde een frisse neus halen of genieten van 
de zon in onze vernieuwde dwaaltuin.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Beveiliging 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot 
Tv-ruimte
Rokersruimte 
Biljart
Dakterras

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Dementie
Parkinson
Semi-valide
Valide 

Omgeving
Groene omgeving
Parking

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Boodschappendienst
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Misdienst
Nachtwacht
Poetsdienst
Was-en strijkdienst 
Kapper

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Bushalte “Ranst 
Sint-Antoniusstraat” 
bevindt zich op 
wandelafstand van het 
woonzorgcentrum.

> Meer informatie? www.armonea.be/millegem

Onze troeven
• Huiselijke sfeer in een modern concept 

met ruime kamers
• Beschermde afdeling voor personen 

met dementie
• Open zorgcultuur 
• Gezellige bar met huisbereide 

maaltijden 
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