
Routebeschrijving route 1

Welkom bij Linn’s lente walking dinner

• Loop de Laan van Rapijnen op richting de brug. 

• Sla over de brug rechtsaf de wijk Rapijnen in.

• Ter hoogte van Heulestein sla je de eerste weg 

rechtsaf richting Vaartkade zuidzijde. Loop deze 

weg geheel uit tot aan de Dorpstraat.

• Sla dan rechtsaf en vervolg de weg richting Korte 

Linschoten OZ.

• Na nummer 8 sla je rechtsaf naar de Laan van 

Overvliet.

• Sla linksaf richting de van Rietlaan en sla rechtsaf 

naar De Jongstraat. 

• Op De Jongstraat nummer 13 tref je de eerste 

stop.

• Loop De Jongstraat uit en sla tussen nummer 

52-54 rechtsaf richting De Duiker.

• Ga linksaf De Duiker op en loop deze verder tot 

De Kolk, sla dan rechtsaf.

• Loop De Kolk uit tot aan Het Jaagpad.

• Op Het Jaagpad nummer 50 tref je de tweede 

stop.

• Loop Het Jaagpad uit en ga het Weidepad op.

• Sla over de brug rechtsaf de Jacob Barneveld-

straat in.

• Op de Jacob Barneveldstraat nummer 67 tref 

je de derde stop.

• Loop verder de Jacob Barneveldstraat uit en 

loop via de parkeerplaats het park in.

• Sla in het park linksaf en ga het loopbruggetje 

over richting de wijk Rapijnen. 

• Sla linksaf naar Den Engh.

• Sla rechtsaf (na nummer 28) en loop het 

Appellaantje op.

• Loop het Appellaantje uit tot aan de Nieuwe 

Zandweg.

• Sla op de Nieuwe Zandweg linksaf.

• Bij de rotonde sla je linksaf het fietspad op van 

de M.A. Reinaldaweg.

• Bij nummer 26 steek je de weg over, hier tref je 

de laatste stop.

Let op de veiligheid van jezelf en anderen. Houd afstand en maak jezelf zichtbaar.

We wensen je een hele gezellige en smakelijke avond toe!

Veel liefs van LINN



LINN’s Menukaart
route 1

Alle gerechtjes zijn inbegrepen bij de wandeling. Op iedere locatie staan er 

kannen met water met citroen/munt. 

Een hele gezellige avond toegewenst en eet smakelijk!

het Trefpunt

Jacob Barneveldstraat 17

Sparkling drankje met amuse

 De Jongstraat 13

Linschotense uiensoep

of 

Vegetarische kerrie kokossoep 

geserveerd met brood met kruidenboter

 Het Jaagpad 50

Kruidige linzencurry geserveerd met naanbrood

 

Jacob Barneveldstraat 67

Hartige plaatpizza

M.A. Reinaldaweg 26

Dessert buffet met warme zelfgemaakte appeltaart, vanille ijs, tulband in diverse 

varianten zoals chocolade, citroen en blauwe bessen

geserveerd met koffie of thee

Optie: Rosé of rode wijn voor 3,- (graag ter plekke afrekenen)


