
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wegbeschri jving 

 
Lisbeth en Serge Rummens ~ De Nyn 

Heirstraat 26 ~ Heffen 2801  (Mechelen) 
015 713376 (algemeen)  
0485 120640 ( Lisbeth ) 
0486 577786 ( Serge ) 

 
Je  komt van de E19: 
Neem de  afrit Mechelen-noord, richting Dendermonde/ Willebroek/ Sint-
Niklaas… 
Je rijdt nu op de N16, voorbij een voetbalveld ( rechts) , ‘Shell’ tankstation 
(links), vervolgens over een brug.  
Rij nog steeds rechtdoor, de lichten voorbij.  
Neem dan de volgende straat links, aan taverne Rustica .  
Dit is de Molenbeekstraat. Neem nu de 2 de straat rechts. Dit is de 
eerstvolgende straat na het pleintje met de glasbollen. 
Na ongeveer 500 m. maakt de straat een bocht van 90 graden naar rechts, hier 
bevindt zich ons huis.  

WELKOM ! 
 
Je komt van de A12: 
Neem de afslag Mechelen en hou deze richting aan. Je rijdt over een brug, 
langs 2 ronde punten en vervolg je weg verder langs de N16. Voorbij ‘IBO’ 
(links), neem je de eerste straat rechts (aan taverne Rustica).  
Dit is de Molenbeekstraat (richting Leest) … zie hierboven verder. 



Met het  openbaar vervoer :   
Neem de lijnbus 286 vanaf het centraalstation te Mechelen, richting 
Boom,Willebroek of Heindonk.  
Neem een ticket tot Heffen-dorp. De bus  volgt de ring, rijdt langs de 
Battelsesteenweg en vervolgt zijn weg via de afrit van de E19.  
Op de N16 passeer je rechts een voetbalplein en links een Shell tankstation. 
Op de brug van Heffen (je ziet nu rechts de kerktoren) bel je.  
Stap een korte afstand verder tot je links taverne Rustica ziet. 
Dit is de Molenbeekstraat, richting Leest. (zie verder hierboven) 

 
Met de f iets  van Mechelen-station:  
- Verlaat het station langs de voorkant. 
- Naar links tot aan het water = Leuvense vaart 
- Naar rechts langs het water (3 km) 
- Je passeert 2 bruggen. 
- De 2de brug steek je over 
- 20 meter naar rechts, hier oversteken (voetpad!) 
- 2de straat rechts volgen (= links van de oprit brug autostrade) tot aan het 

chinees restaurant. 
- Links (Leestse steenweg) inslaan (2 km), over brug, volgen naar links (200 

m) tot aan de kerk 
- Rechts ‘molenbeekweg’ inslaan tot aan 

2de straat links = Heirstraat 
- Ongeveer na 500 meter maakt de heirstraat een bocht van 90 graden naar 

rechts. 
Nr.26 in deze bocht is onze woonst. 
 

Twijfel je? 015 713376 – 0485 120640 
 


