
Puzzelrit PG Driel en PG Heteren de Vloedschuur  

Start bij de Vloedschuur, Rij van de Vloedschuur de Kerklaan richting de 
Boterhoeksestraat, sla bij de 1e kruising rechtsaf;  
Bij de T-kruising linksaf de parallelweg op en aan het einde van de weg 
rechtsaf, vervolg deze weg in westelijke richting;  

1. Na ca. 1,250 m staat aan de rechterkant een groot huis, hoe heet dit 
huis en wat stond er vroeger op deze plek?  

Vervolg de weg, na ongeveer 1,600 m op de T-kruising linksaf;  
Na ca. 1.100 m rechtsaf;  

2. Hoe heet deze weg, wie was deze persoon en wat heeft hij gedaan? 

Bij de 1e T-kruising rechtsaf en vervolg de weg ca. 1.000 m, sla linksaf;  
3. Welke naam staat er op grote huis, links, op de hoek?  

Vervolg de straat en na de bocht naar rechts sla bij het fietspad linksaf 
in, aan het einde van het fietspad, voorbij de lagere school, rechtsaf;  
Vervolg de straat na ca. 400 m;   
 4. Hoe heet de kerk, die aan de rechter kant van de weg ligt?  

Vervolg de straat en op de 1e kruising linksaf: 
Aan het einde van de straat, rechtsaf, bij de 1e kruising linksaf; 
Op de rotonde rechtsaf en vervolg deze ongeveer 650 m in zuidelijke 
richting en sla bij de T-kruising linksaf, de Woerdsestraat.  
Vervolg deze weg tot de volgende T-kruising en sla rechtsaf;  

5. Hoe heet de boerderij die na 460 m aan de linkerkant staat?  

Vervolg de weg in zuidelijke richting en steek de spoorlijn Tiel - Elst over 
en vervolg de weg onder de Betuweroute en de A 15 door tot aan de 
kruising;  
Sla linksaf en vervolgde weg ca. 550 m in oostelijke richting;  

6. Hoe heet de lagere school die aan de rechterkant van weg ligt?  

Sla bij de kruising rechtsaf en vervolg de weg ongeveer 450 m, bij de Y-
spitsing, Romeplein, houdt links aan en rij in zuidelijke richting verder de 
meest oostelijk gelegen straat in:  
 7. Deze straat heeft een bijzondere naam, hoe luidt die?  



Aan het einde van deze straat linksaf, onder de A50 door en direct 
rechtsaf;  
Na 360 m linksaf het fietspad op, vervolg het fietspad met een waterplas 
aan de rechterzijde tot de voorrangsweg;  

8. Hoe heet het restaurant aan de rechterkant van het fietspad?  

Sla rechtsaf en neem bij de rotonde de 3e afslag in noordelijke richting;  
9. Op de eerst volgende rotonde staat een “wegwijzer”, wat staat erop? 
10. Wat zou het kunnen zijn?  

Vervolg de weg tot cafe de Viersprong ca. 650 m en ga op deze kruising 
linksaf; Aan het einde van de weg het spoor Tiel - Elst oversteken, en 
rechts aanhouden, bij de 1e T - kruising linksaf;  

11. Hoe heet het landgoed aan de rechter kant van de weg?  
12. Wat is hier 75 jaar geleden gebeurd?  

Na het passeren van de Linge bij de 1e T-kruising rechtsaf ; 
 13. Hoe heet dit straatje?  

Aan het einde van het straatje linksaf, na ca. 1.900 m linksaf,  
Na de rotonde het fietspad ca. 500 m in noordelijke richting vervolgen;  
Rechtsaf en bij de 2e T-kruising linksaf in noordelijke richting, na ca. 
1,300 m ziet u links, de PKN kerk !  
 14. In welke eeuw is men met bouw van de kerk begonnen? 
 15. Aan wie was de kerk oorspronkelijke gewijd? 

Vervolg de Rijstraat in westelijke en blijf deze volgen tot de rotonde;  
Rij in westelijke richting de Boltweg op, bij de 2e T - kruising rechtsaf;  

16. Hoe heet de B en B aan de rechterhand? 

Linksaf in westelijke richting de dijk op, na het passeren van het 
bebouwde kom bord, bij de 3e T - kruising linksaf, bij RK kerk;  
Bij 1e kruising rechtsaf en de 1e T-kruising linksaf, na ongeveer 150 m 
bent u weer bij de finish, de Vloedschuur!  
  17. Tot slot hoeveel kerken bent u gepasseerd? Incl. beide eigen kerken.


