
Pinksterfietstocht  

langsheen verschillende geloofskernen van Groot Ranst 

  

Ranst – Millegem – Emblem – Broechem (+Czagani) – Viersel – Oelegem – Hof 

Zevenbergen – Ranst (totaal 33 km) 

Vertrek aan de kerk van Ranst – 84 – aan het knooppunt even rechtdoor voor 

het kerkje van Millegem nadien terug naar knooppunt 84 – 85 – 86 – 87 – 91 – 

92 – in het centrum even naar rechts voor de kerk van Emblem nadien terug 

naar de route – 36 – na een tijd linksaf de Gustaaf Peetersstraat om naar de 

kerk van Broechem en Woonzorgcentrum Czagani te rijden. Nadien terug naar 

de route – 50 – hier passeer je de kerk van Viersel – 51 – 5- 99 - eens over de 

brug terug naar beneden om aan de andere zijde van het kanaal verder te 

rijden. Neem de eerste zijstraat (= Vlotstraat) tot aan de Kerkstraat . Links zie je 

de kerk. Rij nadien terug naar de route – 78 – 55 - 77 – hier passeer je Hof 

Zevenbergen – richting knooppunt 84 zo kom je terug aan je vertrekpunt. 

 

 

 



Ranst – Hof Zevenbergen- Oelegem – Viersel – Broechem (+Czagani) – 

Emblem – Millegem – Ranst  

Vertrek aan de kerk van Ranst - 77 – 55 – 78 – 99 – om naar de kerk van 

Oelegem te rijden sla je af in de Vlotstraat en rijdt tot aan de Kerkstraat. Links 

zie je de kerk. Nadien terug rijden naar de route om verder te rijden naar 

knooppunt 99 – 5 – 51 –hier passeer je de kerk van Viersel -  50 – 92 – even van 

de route voor de kerk van Emblem -  91 – 87 – 86 – 85 – 84 – aan het 

knooppunt even van de Route langs het kerkje van Millegem nadien terug naar 

knooppunt richting 77 zo kom je terug aan je vertrekpunt 

 

 
 

 

 

 

 

 


