Gemeenschapscentrum Den Boomgaard
Antwerpsesteenweg 57, Broechem (Ranst) (Kerk Broechem, 500m richting Antwerpen)
Via E313/E34 vanuit Antwerpen: 2 mogelijkheden:
1) neem afrit 18 (Wijnegem/Mortsel) en sla (op de rotonde) onmiddellijk rechtsaf richting
Lier-Mechelen-Mortsel (R11). Volg deze baan tot aan de tweede lichten. Daar sla je
linksaf richting Wommelgem-Nijlen-Lier (N116). Blijf vervolgens de N116 volgen die
eerst

door

Wommelgem,

dan

Ranst

en

tenslotte

Broechem

loopt.

Het

gemeenschapscentrum bevindt zich langs deze baan aan de linkerkant (naast de
sporthal ‘het Loo’), net voor het centrum van Broechem.
2) Volg de E313 (Hasselt/Luik) en neem afrit 19 (Lier/Zandhoven). Vanaf dan volg je
identiek dezelfde weg als via de E313 vanuit Herentals/Hasselt/Luik (zie hieronder).
Via E313 vanuit Herentals/Hasselt/Luik: neem afrit 19 (Lier/Zandhoven) en sla aan het
einde van de afrit linksaf (richting Lier). Draai aan de eerste lichten rechtsaf richting
Broechem. Volg de baan tot voorbij de kerk van Broechem. Ga aan de eerste
verkeerslichten na de kerk rechtdoor (baan volgen). Even verderop (ca 300m) aan de
rechterkant ligt het gemeenschapscentrum.
Via E34 vanuit Turnhout/Eindhoven: neem afrit 19 (Schilde/Ranst) en sla aan het einde
van de afrit rechtsaf richting Oelegem (Ranst). Volg deze baan tot aan het rond punt. Daar
sla je linksaf richting Broechem. Deze baan blijf je volgen, over het kanaal, tot in Broechem.
Wanneer je niet langer rechtdoor kan (eenrichtingsstraat), sla je rechts af. Op het einde van
deze straat, aan de lichten, sla je opnieuw rechtsaf. Even verderop (ca 300m) aan de
rechterkant ligt het gemeenschapscentrum.
Via Ring Lier R16 (Mechelen/Kontich/Duffel) : volg de ring van Lier in wijzerzin
(richting Oostmalle) tot op het einde. Sla daar linksaf (N14 richting Oostmalle). Volg deze
baan ca 350m en sla dan de eerste straat linksaf, richting Ranst. Volg deze baan tot aan de
rotonde en rijd daar rechtdoor, richting Ranst/Antwerpen. Volg de baan verder tot aan het
kruispunt met verkeerslichten. Sla daar rechtsaf (N116) richting Broechem. Na enkele
kilometers vind je het gemeenschapscentrum aan je linkerkant (naast de sporthal ‘het Loo’),
net voor het centrum van Broechem.

