
R aan overkant parking Huize Millegem
L aan Sint-Antoniusstraat
R aan Groenenbroekstraat
R aan  knooppunt met de Broederlozestraat
R aan Herentalsebaan
L aan Profeetstraat
R in de draai van de Profeetstraat
R aan Sint -Antoniusstraat
L aan Herentalsebaan

Tot aan Huize Millegem
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 WZC Millegem, Herentalsebaan 19, Millegem (Ranst) WZC Millegem, Herentalsebaan 19, Millegem (Ranst)

witte zeshoekige bordjes met aanduiding ‘Millegemroute’

voor (gezinnen met) rolstoelgebruikers, buggy’s en kinderen.  

parking (ook voor mindervaliden) op de parking van WZC Millegem.parking (ook voor mindervaliden) op de parking van WZC Millegem.

vertrek aan  WZC Millegem, dus ideaal om met de bewoners van vertrek aan  WZC Millegem, dus ideaal om met de bewoners van 

het woonzorgcentrum de omgeving te verkennen en nadien het woonzorgcentrum de omgeving te verkennen en nadien 

in de cafetaria iets te drinken. in de cafetaria iets te drinken. 

sanitair voor rolstoelgebruikers in de cafetaria.sanitair voor rolstoelgebruikers in de cafetaria.
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Rand van het plaatje

RANST
Merk je onderweg dat er een pijl beschadigd is of ontbreekt?  
Meld het aan de dienst toerisme van Ranst: toerisme@ranst.be, tel. 03 225 34 19

Cijnshoeve Millegemkerk



Millegem is nog één van die typische Kempendorpjes zoals ze stilaan  
verdwijnen: met een eigen kerkje, prachtig gelegen middenin de velden en 
weiden. Het gehucht mag dan niet groot zijn, groots is het wel. Elke jaar 
staat het een weekend in de belangstelling tijdens de Sint-Antoniusviering. 
En dat is niet de enige traditie die hier levendig wordt gehouden.

1. WZC Millegem en vzw Leef

Dit traject vertrekt aan  WZC Millegem. Het woonzorgcentrum biedt plaats 
aan 95 senioren. In de cafetaria van het WZC Millegem kan je elke dag  
terecht van 13.30 tot 16.30 uur. Tijdens deze openingsuren is ook het  
aangepaste sanitair beschikbaar voor rolstoelgebruikers.

Naast het woonzorgcentrum liggen het dagcentrum en het tehuis van de  
vzw Leef. Leef biedt begeleiding aan dertig meerderjarigen met een matige 
tot zwaar verstandelijke beperking. In het dagcentrum kunnen personen  
met een verstandelijke beperking die niet op de gewone arbeidsmarkt  
terecht kunnen, hun dag doorbrengen. 

2. Zwijnerij in het kerkje van Millegem 

Een eeuwenoude traditie is de Sint-Antoniusviering op de eerste zondag  
voor of na Sint-Antonius (17 januari). Na de mis in het kerkje van Millegem  
gebeurt de verkoop van offergaven en de varkenskop. Steek je handen 
diep in je zakken, want voor je het weet ben je de trotse eigenaar van een 
taart, drank of de varkenskop waar het allemaal om draait. 

Het Sint-Antoniusbeeld in het kerkje van Millegem verwijst naar de heilige  
Antonius. Opvallend is dat het varken dat naast hem staat geen varken is 
maar een zwart zwijn! Hoe dat komt, is niet duidelijk. 

 3. Nog meer tradities

Naast de Sint-Antoniusviering leeft er nog een  
andere traditie in Millegem: de Sint-Elooiviering 
op de zondag voor of na 1 december. Sint-Elooi  
verwijst naar de Franse goudsmid Eligius die in de 
7de eeuw tot bisschop van Noyon werd gewijd. 
Hij zette zich actief in voor de kerstening van de 

Vlamingen. Sint-Elooi is de patroonheilige van  

onder andere de smeden, paardenhandelaars, landbouwers en ruiters. 

Al meer dan twintig jaar wordt deze heilige herdacht met een paarden- 
wijding in en rond het kerkje van Millegem. 
Er is geen stoet meer maar de paarden mogen wel naar de kerk komen en 
worden na de mis gewijd, onder muzikale begeleiding van jachthoornblazers. 
Alle deelnemers krijgen een aandenken aan de paardenwijding mee naar 
huis.

4. Cijnshoeve 
In de verte kan je een glimp van de Cijnshoeve opvangen. 
In de Cijnshoeve werden eeuwenlang de (ac)cijnzen of belastingen van 
de heerlijkheid Quaetveken geïnd. Dit was ook de plaats waar de heer zijn  
jurisprudentie uitoefende en recht sprak in lokale conflicten of kleinere 
misdaden. De Cijnskamer dateert mogelijk nog uit de 16de eeuw.  
In de loop van de 18de eeuw werd er een monumentale woonstalhoeve 
tegenaan gebouwd. 
De Cijnshoeve is in privébezit.  Alleen bij bepaalde gelegenheden (zoals 
Open Monumentendag) is een deel van het monument  open voor het  
publiek.  

5. Water voor het Vlaams Parlement
In de Kriekenstraat vind je Ordal terug. Al sinds 1938 bottelt het bedrijf er 
het natuurlijk mineraalwater dat 48 meter diep uit een bron ontspringt. 
Het gebruikt het water ook als basis voor hun limonades, fruitsappen en  
siropen. Dit bronwater is trouwens erkend als streekproduct. 
Zelfs in het Vlaams Parlement drinken de politici van het water uit Ranst.

 
Meer info: www.ranst.be/toerisme.
V.U. Johan De Ryck, G. Peetersstraat 7 , 2520 Ranst. 


