
WELKOM BIJ DE

DWAZE ENSER DORPSTOCHT 2022

ANTWOORDEN



Inleiding

Wat leuk dat je meedoet met deze derde, en wederom een memorabele editie van “De

Dwaze Enser Dorpstocht”. Het belangrijkste voor ons is dat iedereen een gezellige en

leuke middag heeft. Natuurlijk is het mooi om voor de winst te gaan. Dus doe er samen

alles aan om een zo hoog mogelijke score te behalen, maar vergeet niet vooral lol te

hebben met elkaar. Leef je flink uit met de opdrachten, daar doe je ons en de andere teams

een groot plezier mee.

Je kunt niet alles weten, sterker nog wij gaan er vanuit dat jullie niet alle vragen binnen de

gestelde tijd kunnen beantwoorden. Maak keuzes, verdeel vragen, werk samen en probeer

op deze manier zoveel mogelijk punten te halen.

Benodigde materialen

Zonder deze materialen is deelname aan de dwaze Enser dorpstocht vrijwel onmogelijk.

Zorg dat je de beschikking hebt over minimaal een fiets, liever meerdere. Een aantal

werkende computers, tablets en telefoons. Knip-, plak en schrijfmateriaal. En vergeet

natuurlijk niet de hapjes en de drankjes!
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Aandachtspunten

Het dwaze Enser dorpstochtboek mag uit elkaar worden gehaald, bij inleveren moeten de

pagina’s weer terug in goede volgorde zitten (geen goede volgorde is strafpunten).

Schrijf de antwoorden op de vragen op de aangegeven plekken. Aan niet of slecht leesbare

antwoorden worden geen punten toegekend.

Mocht tijdens de dwaze Enser dorpstocht blijken dat je niet genoeg teamleden hebt…. ?

Hulplijnen inschakelen is toegestaan!

De veiligheid in het verkeer blijft voorop staan. Uiteraard gelden net als andere dagen de

reguliere verkeersregels. De meeste opdrachten zijn met de fiets eenvoudig te bereiken,

maak hier dan ook gebruik van!

Zorg ervoor dat je uiterlijk 12 juni om 16:30 uur het ingevulde dwaze Enser dorpstocht boek

hebt ingeleverd. Elke minuut die je te laat bent bij het inleveren kost je een punt.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

De antwoorden worden in de week na Ensyfair gepubliceerd op www.ensyfair.nl.

De vragen hoeven niet in een bepaalde volgorde beantwoord te worden, dus bepaal je

eigen tactiek!
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Puntentelling

Achter iedere vraag staat het maximaal te behalen aantal punten. Indien er op de plaats

van het aantal punten een vraagteken (?) staat dan is er niet aangegeven hoeveel goede

antwoorden er zijn. Je mag zoveel invullen als je wilt alleen bij een fout antwoord krijg je

een strafpunt. Denk dus goed na voordat je wat invult!

Symbolen

Achter de titels van de vragen kunnen een aantal symbolen voorkomen. Dit is om jullie

even de goede weg op te helpen, wellicht verstandig om zo een bepaalde volgorde van

vragen te hanteren. Dit zijn de symbolen die voorkomen:

Voor deze vraag heb je de USB stick nodig. Je zult op de USB stick een map

vinden met als naam het vraagnummer. Ook zul je bij sommige opdrachten

informatie op deze USB moeten plaatsen, zet deze info dan ook in het mapje

met het overeenkomende vraagnummer. Lees hiervoor de leesmij.txt op de

usb-stick.

Dit is een tijdsopdracht. Dus je moet voor, tussen of na een bepaalde tijd

ergens zijn, dus let op!

Geniet van deze middag, speel eerlijk en maak er een onvergetelijke dwaze Enser

dorpstocht van!

Succes en veel plezier!

Organisatie De Dwaze Enser Dorpstocht
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Categorieën

Dit jaar werken we met vier uiteenlopende categorieën. Handig voor jullie om zo de beste teamleden per
categorie te selecteren. Enige aanpassing ten opzichte van vorige edities, we bundelen ze niet meer voor

jullie. Alles staat gewoon lekker door elkaar op een voor ons logische volgorde. De volgende categorieën zijn
een rode draad voor deze editie van de dwaze Enser dorpstocht.

Ensflix, Ens on demand. Uiteraard kan het thema van Ensyfair 2022 niet ontbreken. Hieronder valt alles wat
je op je kijkbuis ziet en hoort. Dus pak je popcorn, zet je speakers voluit want beeld en geluid vliegt om je

oren!

Het Perfecte plaatje,  een televisieprogramma waar alles draait om f�ograferen. Ja deze categorie spreekt
verder wel voor zich. F�o’s, genomen vanuit alle hoeken van Ens. Haal de vergro�glazen en verrekijkers

maar alvast uit de kast.

Cijfers en Nummers, voor de vele spelprogramma’s op tv heb je vaak kennis nodig van cijfers en nummers.
Zo ook in deze categorie. Bel de rekenwonders maar vast op!

In en rondom Ens. In ons mooie dorpje gebeurt erg veel, zo wordt er ook veel verbouwd en gebouwd. Voor
deze categorie hebben wij ons overigens niet laten inspireren door het programma help mijn man is klusser.

Wees dus niet bang dat uw eventuele bouwval voorbij komt.
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1. Jaarlijkse Ensyfair 1 pt

Jaarlijks vindt tot veler plezier de Ensyfair weer plaats. Menig editie is de revue al

gepasseerd. Voor de hoeveelste keer mogen we dit jaar genieten van Ensyfair?

Antwoord: 48

2. Circuit van Ens 6 pt

Er is een mooi sport circuit in Ens. Een deel hiervan is recentelijk verplaatst van het

voetbalveld naar het bos achter het voetbalveld. Wanneer was dit? Hoeveel keer is het

advies volgens het bijbehorende bordje om de bokspring slalomloop uit te voeren?

Antwoord: 12 ma���, 5 ke��
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3. Ach, wat waren ze nog schattig 9 pt

Sterren van het witte doek. We herkennen ze direct, maar ooit waren ook zij een kind of

puber. Herken je ze nu nog zo snel?

An��on� H��k��� Dus��� H�f�a� Ar�o�d S��wa���n���er

Eli�� S�h�a� Mer�� �t�e�� Car��� �an H���e�

Dan��� C�a�g Jul�� �o���t� Kev�� ���t�e�
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4. Nieuwbouw van Ens 2 pt

De eerste huizen van Ens fase 2 zijn al een tijdje geleden opgeleverd. Veel nieuwe bewoners

wat ons dorp weer een stukje verrijkt. De plannen voor fase 3 worden gemaakt en zo wordt

ons dorp steeds groter. Nog niet alle huizen in fase 2 zijn klaar, sterker nog er is nog niet op

elke kavel gestart met bouwen. Welke kavelnummers van de nieuwbouw zijn nog niet

gestart met bouwen?

Antwoord: 128, 117

Wat is het type woning dat op het hoogste kavelnummer wordt gebouwd?

Antwoord: 128– > Lev���l�o�

5. Thema 4 pt

Dit jaar is het thema Ensflix - Ens on Demand. Weten jullie die van vorig jaar nog? En die van

het jaar ervoor? Maar welk jaar was eigenlijk het thema landen?

Antwoord vorig jaar: Uit �� ��n�

Antwoord jaar ervoor: Er �a� �n 2020 ge�� E�s��a�r

Antwoord thema landen: 2015
En weten jullie ook nog welk thema er was in 2005? Kleine hint:

Antwoord: Mad� �� E�s
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6. Stedentripje ? pt

Even een lekker Netflix-inkoppertje, want wie heeft deze serie niet gezien. La casa de papel.

Welke steden werden er in alle seizoenen als alias gebruikt?

Antwoord: Tok��, Lis����n, Mos���, Ber���n, Na�r��i, Ri�, Den���,

Sto��h���, Hel���k�, Os�o, Bog���, Pal����, Mar����le, Man����

7. Kaartje 2 pt

Op zolder vonden wij nog een oude ansichtkaart van onder andere een Enser kunstwerk.

Niet alles was even duidelijk zichtbaar meer, onderstaand is wat er nog van over is. Welk

dorp heeft dit kunstwerk gebruikt voor een kaartje van zijn dorp?

Antwoord: Kra���n���g
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8. Lekker naar binnen gluren 27 pt

Een nieuwe film heeft een mooie aankondiging nodig. Een mooi affiche bijvoorbeeld.

Verspreid over het dorp hangen 9 verschillende filmposters. Probeer ze allemaal te vinden.

Noteer van welke films je een poster hebt gevonden.

Om het iets moeilijker te maken is alle tekst weggelaten. Oja en ze zijn lekker old-school in

zwart wit.

Antwoord:

Cas��� Ro��l On�e ���n a ���� in ��� w���

Jaw� God���h��

Kru����c�� in S���k���ro�� Tit����

Bac� �� t�� �ut��� De h�� ��n ‘63

Pir���� of ��� C�ri����n
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9. Wat een poster 2 pt

In welk jaar verscheen deze poster?

Antwoord: 1991
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10. Intro rally 9 pt

De meeste Nederlandstalige series beginnen met een herkenbaar muziekje. Sommige kun

je dromen, sommige zijn een oja die. Uit welke Nederlandse series komen de volgende

stukje zin voor in de intro?

- Nog een kans nog een keer Vro����v�e���l

- vandaag begint de lange weg naar morgen G��T

- tot de allerlaatste snik Mij� ��c���r e� ��

- Ik ben niet wat je noemt een echte superheld Sam���

- Hoor ik er wel helemaal bij Spa���s

- Ook al ben ik alles wel eens even zat Ke�s �� Co

- soms is er wel onenigheid Vri����n �o�� h�� �ev��

- en zet hem nu maar in zijn vijf De g����e

- hier gaan ze heel wat beleven Al� S�ar�

11.Het is net een wedstrijd 1 pt

Het prachtige Schokland, wereldwijd bekend. Het kent een rijke historie en behoort dan

ook tot het werelderfgoed.  Als hoeveelste van Nederland werd Schokland werelderfgoed?

Antwoord: 1e
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12. Met de assistente van … 5 pt

Deze openingszin kennen we allemaal! Als je boven de 35 bent tenminste…

Wij als organisatie zullen 1 willekeurig iemand van jullie team tijdens het spel bellen, pak je

op met deze legendarische opening van Mien Dobbelsteen, dan zijn deze punten in de

pocket! Let op, we bellen 1x, als je niet opneemt gaat je kans voorbij!

(Tip om het anderen lastig te maken: Bel even andere teams op, ze weten toch niet wie er belt…)

13. Overname 1 pt

Gerard de Lange doet zijn bedrijf over aan Max en Gijs Sturm. Zij gaan verder met het

voortzetten van het loonbedrijf. Wanneer hadden zij een afscheids-openingsborrel om dit

te vieren bij de Lange op het erf?

Antwoord: 14-5-2022
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14.Gewichtige vragen 3 pt

Meten is weten zeggen ze wel eens. Dat vinden wij ook! Vul het gewicht in grammen van de

volgende items in:

A. €1,85 in muntjes? Gebruik er zo min mogelijk.

B. Een ikea lack tafeltje van 55 x 55 cm?

C. Dit bouwwerk gemaakt van lego blokjes?

Antwoord A: tu���n �� 29 en 31 g�a�

Antwoord B: tu���n 3600 en 3700 g�a�

Antwoord C: tu���n �� 46 en 47 g�a�
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15. Wie kent hem niet 15 pt

Achmed! Nee, het is Acccchmed! De echte kenners herkennen dit meteen, de iconische

scene uit de serie “De Luizenmoeder”. Ken je hem niet, zoek hem dan even op youtube op

“Achmed! (de luizenmoeder)”.

Maar nu de opdracht… Speel deze na, neem het op en zet het filmpje op de USB stick! We

letten met de puntverdeling op de casting, de tekst, decor en originaliteit!

16. Minuutje meer of minder 1 pt

Hoeveel minuten van de nederlandse variant van MAFS staat er in totaal op Videoland

Antwoord: 2873

17. Jubileum 1 pt

Ens bestond vorig jaar 75 jaar! Ondanks de maatregelen hebben we er toch als dorp

meerdere keren feestelijk bij stil kunnen staan! Welk bedrijf bestaat dit jaar 75 jaar en viert

dit op 23 september?

Antwoord: Ko�m�� B�o�m���le�
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18. Getallen reeksen 5 pt

Getallen reeks, welk getal hoort op de plaats van het vraagteken?

4 - ? - 5 - 7 - 6 - 8 - 7 6

3 - 5 - 10 - 12 - 24 - 26 - ? 52

19 - 20 - 22 - 25 - ? - 34 29

50 - 100 - 150 - ? - 400 - 650 - 1050 250

25 - 28 - 37 - 64 - 81 - 145 - ? 388

19. Kantoorhumor 6 pt

Zoek in je on-demand platform naar aflevering 4 van seizoen 5 van The Office (U.S.A.).

Beantwoord de volgende vragen:

Wie is het hoofd van de “planning-party-committee”?

Antwoord: Ph��li�

Waar heeft Dwight 1200 dollar aan uitgegeven?

Antwoord: Zij� �c�u��k���er

Met wie mag Michael niet daten van zijn ex?

Antwoord: Hol��

16



20. Trekker 5 pt

Van der Sluis Agri verkoopt Deutz trekkers zoals u weet. Tot het assortiment behoren nog

meer landbouw en veeteelt machines.  Ook zijn zij gespecialiseerd in elektrische

wiedbedden, maar daar gaat de vraag niet over.  Op de parkeerplaats staat vanmiddag een

gigantische trekker. Hoeveel Deutz logo’s zitten erop deze trekker?

Antwoord: 6

21. Fietsroute 3 pt

We gaan een stukje fietsen! Niet echt, al mag dat natuurlijk wel. Je start bij het Wapen van

Ens en fietst richting Kraggenburg. Bij de rotonde ga je links de drietorensweg op. Fiets de

Mammouthweg op. Sla rechtsaf de Zwijnsweg op. Fiets deze helemaal uit tot aan de

Zwartemeerweg. Hier sla je rechtsaf. Fiets door naar de uitkijktoren bij Ramspol. Hier kun je

even uitrusten en genieten van het uitzicht. De route vervolgt zich over de Ramsweg. Sla

rechtsaf de Redeweg in. Fiets vervolgens de Kamperzandweg op. Deze weg fiets je helemaal

uit en nu kun je afzien op de Alpe du Ens. Vanaf hier fiets je terug naar het startpunt.

Je hebt nu een fietsroute afgelegd, onderweg ben je langs bepaalde fietspunten gekomen.

Welke punten zijn dit?

Antwoord: 54 - 81 - 5 - 22 - (22)
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22. Ik tel tot 10 10 pt

Dit wordt verzamelen. De opdracht is als volgt: Maak een foto met daarop de volgende

items:

Eenhoorn, Tweeling, Driehoek, Viervoeter, Vijftiger, Mozes, Zevenblad, Achterkant,

Ruiten-negen, Tientje

Plaats deze foto (1 foto met alle items en iemand van jullie team) op de usb stick

23. Er was eens… 15 pt

Op de usb stick staat een luister verhaaltje. Luister goed….. dan kun je het antwoord

hieronder zo invullen

Antwoord: 4584
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24. Dieren van klein naar groot 2 pt

Dieren van klein tot groot, je ziet hieronder een aantal verschillende. Wij hebben ze op de

weegschaal gezet. Maar ja welk dier weegt nou wat? We verklappen er een, de aap die

weegt precies 100 kilo. Hoeveel kalkoenen zijn er nodig om de laatste weegschaal in

evenwicht te brengen?

Antwoord: 8
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25. Rondje van de zaak 10 pt

Zuidberg is het grootste bedrijf uit Ens. U ziet al van verre zijn naam groot op het pand

staan. Maar ze hebben al vele panden gebouwd en overal staat hun naam op. Ja u raad het

al, hoe vaak staat er Zuidberg op de gevels van het bedrijf. Wij bedoelen de grote letters.

Antwoord: 14

26. Afval scheiden 1 pt

Verzamelwoede, zo kun je de inzamelingsactie van leerlingen van basisschool de

Regenboog bijna noemen. Alle oude elektrische apparaten konden dit voorjaar bij de

school worden ingeleverd. Hoe meer hoe beter! En met resultaat want ze wonnen de

wedstrijd. Met hoeveel ingeleverde apparaten hebben ze de 1e prijs weten binnen te

halen?

Antwoord: 1319
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27. Weetje, wij weten weetjes 10 pt

Och och, wat zijn er toch veel eigenaardige weetjes te vinden over films, kun jij aangeven of

het weetje waar is of niet?

1. Budget van de film de Titanic was ruim 25x hoger dan de bouw van de Titanic zelf

Wa�r
2. Villa Kakelbont, het huis van Pippi Langkous, is afgebroken en het hout is

hergebruikt voor een boot wat nu rondvaart in Zweden voor een instelling voor

weeskinderen Ni�t ��a�
3. Tom Hanks kreeg geen salaris voor de film Forrest Gump, de idioot…

Wa�r
4. Silvester Stallone heeft tijdens de opnames van Rocky IV zo’n harde klap gekregen

dat hij 5 dagen op de IC heeft gelegen Ni�t ��a�
5. Hannibal en Face hebben elkaar 16 weken lang niet gesproken op de set door een

ruzie Ni�t ��a�
6. Het personage Aladdin is gebaseerd op Tom Cruise, de ezel uit Shrek op Eddie

Murphy Ni�t ��a�
7. Het hondje Toto in The Wizard of Oz kreeg 125 dollar per week betaald

Wa�r
8. In Bollywood worden jaarlijks 2x zoveel films gemaakt dan in Hollywood

Wa�r
9. Alle boeken in het kantoor van Perkamentus uit  Harry Potter zijn eigenlijk gewoon

telefoonboeken met wat leer er omheen Wa�r
10. In Friends had het appartement van Monica en Rachel eerst het nummer 5, maar in

latere seizoenen is dit 19 geworden Ni�t ��a�
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28. Haastige spoed is zelden goed 16 pt

Van 14:00 tot 16:00 draait in de tent een compilatie van allerlei scènes van bekende Netflix

series.  Kies je beste binge watcher, ga erheen en schrijf zoveel mogelijk series op die je op

het scherm voorbij ziet komen.

Antwoord:

Bre����g Ba� Nar���

The ����n Dri�� �� Sur����

Ho�s� o� C��d� Pe�k� ���n�e�s

The ���� ��n�e The ����g�

29.Lekker wandelen 5 pt

Onder de Ensenaren bevinden zich vele wandelaars. Fanatiekelingen, groepjes, ouderen,

met honden, jongeren, alleen als het niet regent, alle type wandelaars hebben we wel in

ons dorp. Menig rondje wordt er dan ook regelmatig gelopen. Er is een route genaamd:

Wandelpad rondom Ens, hoeveel km is deze wandelroute?

Antwoord: 4,5

30. De hele cast bij elkaar 20 pt

Op je USB stick zie je een typetje uit een serie of film. Verkleed 1 iemand uit je team, en

zorg dat je om 15:43 bij de Baanbreker bent. Neem de stempelkaart (bijlage 2) mee. Zie je

dan!
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31.Latijnse jaar 3 pt

Het latijnse woord voor jaar is anno. Ook wel in het jaar.  Anno welk jaar stamt de kerk de

Zaaier?

Antwoord: 1955

32. Terug in de tijd 7 pt

Op de USB stick vind je 7 fragmenten van intro’s van oude kinderseries. Weten jullie ze alle

7 te herkennen?

Antwoord:

De �n����l� De ��b���je��r���

Pip�� ���g�o�� Al��ed J����us K���

Pin�� Bu�r��� en B����an

Bo�s ��e�

33. Toen alles nog nieuw was 1 pt

De eerste memorabele editie van de dwaze Enser dorpstocht. Wat een spektakel was dat, al

zeggen we het zelf. En nu ligt het derde dwaze Enser dorpstocht antwoordenboek in jullie

handen. Met weer nieuwe vragen en nieuw te verdelen punten. Hoeveel punten waren er

in het totaal te behalen in de eerste editie van de dwaze Enser dorpstocht?

Antwoord: 641
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34. Over Schotte 10 pt

Zoals u wellicht heeft gezien bouwt Schotte een nieuw bedrijf in Ens, naast het pand van

Zuidberg.

Het is een enorm bedrijf gespecialiseerd in het maken van plastic flessen , het bedrijf heeft

een vloeroppervlakte van ongeveer 3 ha . Langs de weg waar u overheen rijdt is een lange

hoge wand gemaakt van sandwichpanelen. Weet u hoeveel hele platen er op de lange

wand zitten?

Antwoord: 189

35. Leden 4 pt

De meeste leden van de CVE hebben een website. Websites met foto’s, informatie, slogans,

waar de bedrijven voor staan en wat ze doen. Welke bedrijven hebben de volgende tekst:

- Ik ben r voor jou Ram��� �an U�� Mar����n� e� C�m���ic���e

- Daar, waar je thuis mag zijn Zor����r�e��j H�� �an Sc�o�l���
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36. Titel over een titelsong 10 pt

Op de World Soundtrack Awards worden jaarlijks de prijzen voor de beste filmmuziek

uitgereikt. Onderstaande artiesten hebben ook hun aandeel geleverd aan een film. Welke

film hoort bij de volgende zangers of zangeressen? Indien er meerdere films bij een artiest

horen, dan is 1 antwoord voldoende.

- Celine Dion Tit���� / Be��t� a�d ��� B�as�

- Whitney Houston Bod����r�

- Demi Lovato Fro���

- Bee gees Sat����y Ni��t �����

- Lady Gaga A Sta� �� B�r� / Top ���

- Nick en Simon Sc�e��s���ge�� B�n���o� / Har���s���j� / Pak

va� ��j� ��r� / Gek ��� g��u�

- Ronan Keating Not���g H���

- Alicia Keys Qu�n��� of S����e (Bon�) / Spi���m�� /

- Simple Minds Bre����s� C�ub

- Trijntje Oosterhuis Abe��j�

37. David de kabouter 12 pt

David de kabouter behoort volgens menig kind tot een inwoner van Ens. Aan het

kabouterpad heeft hij een huisje. Ook zijn vele familieleden van David aan het kabouterpad

te vinden. Het Enser kabouterpad heeft zelf gemaakte kabouters van paaltjes. Netjes

gezaagd, geschilderd en geplaatst door een enthousiaste groep vrijwilligers. Bedankt
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namens vele kinderen en ouders hiervoor. De kleuren van de mutsen van deze kabouters

verschillen, schrijf het aantal kabouters per kleur muts op.

Antwoord: Ro�d 6 - Ge�l 7 - Gro�� 8 - Bla�� 1

38. Stemmetjes 16 pt

Wie is de Nederlandse stem van deze persoon in deze Disney Film. Zet de antwoorden op

chronologische volgorde en begin bij de oudste film die in Nederland verscheen.

Stitch (Lilo & Stitch) - Mushu (Mulan) - Ariël (Kleine zeemeermin) - Bruno (Encanto) - Robin

Hood (Robin Hood) - Jane (Tarzan) - Elsa (Frozen) - Gaston (Belle en het beest)

Antwoord:

Rob�� ��o� 1983 Ar�o�d G����r�a�

Ari�� 1990 La�r� ��a�b���

Gas��� 1992 Hen� ����t

Mus�� 1998 Car�� ���z�a�d

Jan �����r 1999 Kat�� ��h�u���n

Sti��h 2002 Bob ��� d�� Ho���n

El�a 2013 Wil����j� Ve�k���

Bru�� 2021 Ewo�� ��g���
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39. Wat zien ze pips 5 pt

Tijd voor een moeilijke vraag… Zie hieronder deze 4 bekende Nederlanders. Wat hebben zij

met elkaar gemeen?

Antwoord: Al�e���l li�� ge����t �i� B��n��er
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40. Boodschapje doen 5 pt

Even langs de spar, voor een boodschapje. Jullie komen er vast allemaal wel eens. Ze zijn

ook bijna elke dag open en staan dan al vroeg voor ons klaar. Hoeveel uur is de spar deze

week geopend?

Antwoord: 64 u�r

41. Buitenbeentje 1 5 pt

1 2

3 4

Welke foto hoort er niet bij? En waarom?

Antwoord: Fot� 3, in �� ��de�� 3 s��at�� �� ge�� ��on����ad���. St�a�� �p

fo�� 3 is R���s���at
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42. Buitenbeentje 2 5 pt

1 2

3 4

Welke foto hoort er niet bij? En waarom?

Antwoord: Fot� 4, Hu�s ���� �c�o�t���. Al� e��g� �e�� do��s����zi���r

ge����t

Hu�s 1: Kla�� ��� �o�s���

Hu�s 2: Ger�� �� Jon�

Hu�s 3: Pi�t ��a��
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43. Buitenbeentje 3 5 pt

1 2

3 4

Welke foto hoort er niet bij? En waarom?

Antwoord: Fot� 3. Is a���j� ��ze��d� ���te���n� (su���m���t) ge����t. Fot�

1 is �� ��on����, v�o���r �i�k��. Fot� 2 is ����hu��, wa� �r���e� b���. Fot�

4 is �� ��n�e�, v�o���r �o�t���t�o� ��w�e��.

44. Voorganger 3 pt

De baanbreker, de informatiegids van Ens. Huis aan huis wordt deze gids 5 keer per jaar

verspreid. Jullie hebben de laatste editie vast al gelezen. Nieuwe bedrijven stellen zich voor,

activiteiten worden aangekondigd. En nog veel meer informatie over Ens is hierin te vinden.

Hoe heette de voorganger van de baanbreker?

Antwoord: Wor�� ��r���g�
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45. Get the picture 9 pt

Hele andere helden zijn de figuren van de tekenfilms. We zijn er allemaal groot mee

geworden. Is een klein detail genoeg om de herinnering weer te laten leven?

Welke figuren zijn dit?

Cal����o Fre� ���n���ne Luc�� ��k

Ku�f�� Ro�d���ne� Smu��

Pop��� Pin� ���t��� Oli���� B. Bom���
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46. Het perfecte plaatje 16 pt

Voor het perfecte plaatje krijgen jullie de opdracht om een stilleven te fotograferen.

Op de foto willen we de volgende voorwerpen goed zichtbaar terug kunnen vinden. Let op,

het moeten echte artikelen zijn, een foto van een geprinte foto van het voorwerp wordt

niet goedgekeurd!

- Een TV

- Een LP

- Een CD

- Een DVD

- Een VHS videoband

- Een cassettebandje

- Een walkman

- Een USB stick

47. Voor de fijnproever 7 pt

Als een gerecht klaar is zie je vaak niet meer wat erin gegaan is. Zou je bij het zien van de

ingrediënten het gerecht herkennen?

Antwoord: Het� ���k�e�

Antwoord: Sne��

32



Antwoord: Pas�� ��r�o��r�

Antwoord: Hac���

Antwoord: Chi�� ��n �a�n�

Antwoord: Ap�e�t����

Antwoord: Kap����n
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48.Kleurige rekenvraag 5 pt

Het schoolplein van de Regenboog doet zijn naam eer aan. Kleurrijk! Vele tegels hebben

een kleurtje maar niet allemaal. Geen stress wij vragen jullie niet om tegels te tellen. We om

cijfers op de tegels bij elkaar op te tellen. Maar let op, alleen de cijfers van blauwe tegels.

Antwoord: 1136

49. Get the picture 2 7 pt

Alles draait dit jaar om films, series en muziek. Kunnen jullie, met dit in je achterhoofd,

ontdekken van welke voorwerpen de volgende detailopnamen zijn?

Fil��r����to� Kop����fo�� Git���

Muz����ta����r� Mic����on Reg���o�d

Pla���s���er
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50. Jaaaa!! Een echte puzzel 10 pt

Wie is er bouwkundig onderlegd of kan gewoon goed puzzelen! Knip de stukken uit de

bijlage uit en plak ze hieronder op de goede manier op.
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51. Promotie maken 3 pt

Het eerste dames volleybal team is dit jaar naar de eerste klasse gepromoveerd!

Gefeliciteerd dames!! Hard voor gewerkt dus zeker verdiend. Hoeveel “punten voor”

hebben zij afgelopen seizoen in totaal gescoord?

Antwoord: 1733

52. Kaartje sturen 5 pt

Een prachtig kaartje om te versturen, met een aantal foto’s van het vroegere Ens.  Deze is

vast niet meer verkrijgbaar. Ens is ook al zo veranderd. Op het kaartje stonden nog een

aantal woorden. Weten jullie welke?

Antwoord:

1. Gro���� u�t

2. Ba�n

3. En� (N.O.P.)
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4. Ba�n��e�

5. R.K. Ker�

53. Navigeren met foto’s 16 pt

Tegenwoordig doen we alles via navigatie of GPS. We vragen ons af of jullie de weg in ons

dorp ook kunnen vinden aan de hand van een serie foto`s.

Geef op het kaartje met een klein kruisje aan waar de objecten op de foto`s staan en

bepaal de kortste route tussen de eerste foto (Foto A) en de laatste foto (Foto B).

De andere foto`s staan op willekeurige volgorde.

A : B :
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54. Hoe kan dit???? 2 pt

Gewoon een vraag even tussendoor, tussen Ens en Kraggenburg is er altijd een gezonde

rivaliteit maar dat ons buurdorp nou het bord Kraggenburg ophangt in Ens is van de zotte.

Waar hangt dit bord?

Antwoord: In �e� b����k�e ��j �� �ol��t���e�

55. Hey, ik ken dat plekje 6 pt

Veel wereldberoemde films zijn opgenomen op plekken wat je niet zou verwachten, of juist

wel natuurlijk. Kun jij de film en de filmlocatie aan elkaar verbinden?

Sound of Music No�r�-Oos���r���

Mission impossible Mid��� Ts���hië

The good, the bad and the ugly Zu�d-Spa���

Star wars Episode VIII: The Last Jedi Eil��� �n�e� Ier���d

De beentjes van Sint-Hildegard Twe���

Bonusvraag:

Bij welke serie en film is het adres naast Kwikstaart 44 in Mijdrecht een belangrijke

filmlocatie? Antwoord: De ���ze����de�
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56. Museumjaarkaart 1 pt

Een museumkaart biedt toegang tot meer dan 450 musea in heel Nederland. Vanaf de

aanschafdatum krijg je een jaar lang onbeperkt toegang tot 450 inspirerende musea.  Zo

ook tot het museum schokland. Hier kunnen jonge bezoekers onder andere zelf aan de slag

als archeoloog of dijkenbouwer. Het museum heeft ook een winkel. Deze is dit jaar

heropend. Wanneer was dit?

Antwoord: 19 ja����i
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57. Blijven groeien 15 pt

Welk woord zoeken we; het woord begint met een letter die in het boerderijenboek staat.

Zoek het stuk op over boeren met respect voor bodem. In dat stuk staat het woord “twee”

geschreven neem de eerste letter van het volgende woord.

Dan de 9e letter, deze staat op de site van CVE. Zoek de site op van het bedrijf dat

resultaatgericht te werk gaat, elke dag. Neem van het volgende woord de 2e letter

Om het nog wat leuker te maken zoeken we de 6e letter, dit bedrijf zit in Emmeloord een

heeft een aantal voordelen zoals je ziet. Neem van het 2e puntje de 2e letter

De 2e letter vind je niet zomaar, daarvoor moet je naar de sportkantine. Daar kun je hem

vinden.

In het boerderijenboek vind je heel veel. Interessant is het stuk dat gaat over drang om te

groeien. In dit stuk hebben ze drie kinderen neem van het 2e kind de eerste letter dit is

trouwens de 8e letter

Op zoek naar de 3e letter, op de website van dorpsbelang is een kopje verenigingen. Bij 1

van de verenigingen is mevrouw de Vries de secretaris. Neem van haar email adres de 4e

letter.

Nu nog letter 4; deze is te vinden op een oranje website in de header. Neem van het 3e

menu-item de 6e letter.

Letter 5 is een lastige, voor deze moet je ver de geschiedenis van Ens in. Sinds …. na

Christus is er steeds een dorp met de naam Ens geweest het laatste getal van dit jaar staat

voor een letter in het alfabet .

Tot slot nog letter 7, dit is een makkie. Zoek op de site van cve naar de site waar iemand de

overstap heeft gemaakt naar land- en tuinbouw. Neem de 4e letter van zijn voornaam.

Antwoord: T� �ec����
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58. Jokertijd ? pt

Door heel het dorp liggen allerlei jokers verstopt. Zoek er zoveel mogelijk. Bij elke joker krijg

je 1 punt!

En ja, het zijn er een heleboel!

59. Walk of fame 2 pt

We kennen hem allemaal wel, de “Walk of fame”. Wist je dat we er in Nederland ook één

hebben? Wat is de straatnaam van de Nederlandse variant:

Antwoord: Vin���b���s��a�t
En wie is daar aangemerkt als beste acteur van 2000?

Antwoord: Vic��� L�w
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60. Alle ballen verzamelen 5 pt

Ga tussen 15:00 en 15:30 naar het voetbalveld, en scoor punten! 1 Persoon van het team

moet de opdracht uitvoeren. Neem de stempelkaart (bijlage 2) mee. Ook geschikt voor

kinderen.

61. Wie is hier de gast? 8 pt

In het verleden zijn er heel erg veel gastrollen verdeeld, nationaal en internationaal. Kun jij

degene die de gastrol vertolkte koppelen aan één van de volgende series?

How I Met Your Mother | Oppassen! | Friends | SamSam | Costa! | Breaking Bad |

Flodder | The Big Bang Theory | 2 and a half men | Black-ish | Flikken | Zeg ‘ns aaaa

Brad Pitt Fri���s

Michelle Obama Bla��-is�

Bruni Heinke Fli���n

Tygo Gernandt Op�a�s��!

Manuela Kemp Cos��!

Jennifer Lopez How I ��� ��u� M�t���

Beth Behrs The ��� ���g T�e��y

Bart de Graaff Flo���r

43



62. Slijmerigen opdracht 5 pt

Iedereen is gek op slijm slijm slijm slijm slijm.

Niks is zo lekker en zo fijn, fijn, fijn, fijn.

Megacool voor groot en klein, klein, klein, klein.

Ja de grote slijmfilm! 2 jaar geleden kwam deze film uit. En het werd helemaal waar wat Bibi

zong: Iedereen is gek op slijm! Jullie natuurlijk ook. In de tas zit een leeg potje, deze gaan

jullie vullen met zelf gemaakt slijm. Google even voor een do it yourself slijm receptje. Er

zijn talloze vlogs - blogs enz online te vinden. Succes! Potje met slijm kan met het

antwoordenboek worden ingeleverd.

63. Niets is wat het lijkt 3 pt

Een tv gids hebben we natuurlijk al jaren niet meer nodig. Maar zonder de Ensyfairgids

kunnen we zeker niet. De commissie van de dwaze Enser dorpstocht heeft voor de

Ensyfairgids ook een stukje aangeleverd. Dit weet u natuurlijk allang, sterker nog u kent het

bijna uit uw hoofd. Welk nummer wordt gegeven in dit stukje?

Antwoord: 89

64. Bandperikelen, voor insiders 4 pt

Helaas, Snollebollekes kwamen gister niet optreden bij Ensyfair, kan gebeuren. Want ja, we

hebben wel eens vaker een akkefietje rondom bands gehad. Namelijk in 2015. In dit jaar

had Ensyfair een hele grote band vastgelegd, maar hebben ze geannuleerd omdat er een

nog uniekere kans voorbij kwam voor een andere band. Die kwam helaas ook niet, en toen

is er een andere hoofdact geboekt. Maar daar was uiteindelijk ook weer wat mee… Weten

jullie wat?
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Oorspronkelijk geboekte band: Dir���

De uniekere kans: Nor����

Uiteindelijke band: Mem���s M��i��s

Maar wat bleek nou bij hun optreden: Spe���� on���w���t� ma�� 1 u�r

65. Enser bandjes op Ensyfair 8 pt

Door de jaren heen is er heel wat muziek gespeeld op Ensyfair. Weten jullie wel dat er

verschillende Enser-formaties hebben gespeeld? Weten jullie deze bands te herkennen, en

heb je er ook een jaartal bij? (Indien meerdere jaren, kies dan het jaar wanneer ze er voor

het eerst stonden)

Antwoord: Six �����s - 2006
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Antwoord: D’en� ���n� - 2018

Antwoord: Sug�� ��a� - 1992
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Antwoord: Jus� �� t��e - 1996

66. Het dicht wel maar het rijmt niet 1 pt

Even een stukje geschiedenis tussendoor. De inpoldering van de Noordoostpolder.

Halverwege de jaren 30 werden de voorbereidingen hiervoor getroffen. Waar later gestart

kon worden met het aanleggen van de kilometerslange dijken. Voordat het droogmalen

kon beginnen moest de dijk na vele jaren eerst gedicht worden. Hoe laat werd het laatste

gaatje van de dijk gedicht?

Antwoord: 13:52
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67. Een plek wat niemand zal herkennen 5 pt

Kijk eens goed naar de onderstaande foto. Heb jij enig idee vanaf welke plek deze foto

genomen is?

Antwoord: De ��de ���k��i�
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68. We  gaan weer anagrammen 10 pt

Hieronder zie je een aantal zeeeeer spannende films, welke films bedoelen wij

High tennis The �����n�

Computerbeurs hyena The �����e S�p���ac�

Het blije carport wicht The ����� �it�� Pro���t

Heilsbelofte smachten The �����ce �� �h� La��s

Hertentamen logaritmes A Nig��m��� O� �l� S�re��

69. Queen - Bingo ? pt

Bohemian Rhapsody! De biografische film over de Britse rockband Queen. De film werd

genomineerd voor 5 oscars en won er 4. De film heeft in Nederland meer dan 2 miljoen

bezoekers getrokken. Iemand van jullie team moet deze film dan toch gezien hebben zou je

zeggen. Vink de bingo kaart hieronder af met alle liedjes welke je hoort in de film. Maar let

op, we zoeken de liedjes uit de film tussen de optredens op Rockfield Farm 1975 en

Madison Square Garden. Nou, kijk op je gemak nog maar eens Bohemian Rhapsody terug,

en vink de bingokaart af.

Another one bites the dust Killer Queen Love of my life

Now i’m here Bohemian Rhapsody We are the champions

We will rock you I want to break free Somebody to love
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70. Aan de bar 5 pt
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71. Hoe krijgen ze het voor elkaar 10 pt

Er zijn 2 werkende kerkklokken in Ens, nu is de vraag… Welke start eerder met slaan

vanmiddag om 16:00 uur

Antwoord: De k���k�� �lo���� be��� �i�t

72. Dat klinkt als klinkers 5 pt

Hieronder de klinkers van bekende historische Nederlandse tv-duo’s. Het gaat om de naam

zoals je ze kent in combinatie met het duo. Dus soms voornaam, en soms achternaam.

(Bijvoorbeeld ae & ao = Barend & van Dorp, en dus niet Frits Barend en Henk van Dorp)

au & iea Pa�w & Wit����n

eo & ea The� & The�

ee & oo Ge�r & Go�r

ie & iaa Pli�� & Bi�n��

eie & oie Pep��� e� K�k��e

73. Leuk radiospelletje 5 pt

Luister op de USB stick naar het radiofragment van Jan-Willem staat op. Daar worden 5

soundtracks geraden van titels van Vietnam series en films genoemd… Weet jij welke series

en films er bedoeld worden?

Antwoord: Ful� ����l �a���t, Pla����, Go�d���ni�� Vi�t���,

Who’l� �to� �h� ��i�, To�r �� �ut�
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74. Lekker warm 2 pt

Begin dit jaar kwamen de eerste bewoners op het nieuw gebouwde arbeidsmigranten park

wonen. Inmiddels zijn alle huisjes bewoond. De woningen zijn goed geïsoleerd, zodat de

warmte niet verloren gaat. In Oosterse landen worden de huizen veelal nog met steenkool

gestookt. Binnen is het vaak zeer warm en lopen de bewoners in korte broek. Buiten kan

het dan wel -14 vriezen. Omdat de bewoners het dus vaak koud hebben in de Nederlandse

woningen, staat de verwarming altijd aan. Op hoeveel graden zijn de 150 huizen op het

park ingesteld?

Antwoord: 22

75. Welkom in Ens 16 pt

Ook dit jaar is de commissie dorpsversiering weer druk bezig geweest om ons dorp waardig

aan te kleden! Een heel team steekt hiervoor ieder jaar weer de handen uit de mouwen.

Een applausje waard! Zij maken en plaatsen twee aankondigingsborden, geheel in thema

Ensyfair, aan de baan. Heeft u deze kunststukken al goed bekeken? Zo ja dan weet u de 16

films vast wel te benoemen toch?

Antwoord:

The �����s� �it��� f���, Sta���s�, Hob���, Mon�� �y��on ��� t�� �ol� �r���,
Dja���, The ����h��, Thi� �� t�� e�d, Spi���m��, The ���t ���y o� Z,
In��er���l���, Mad ��� ���y �o��, Sh�e�, Boh���a� Rh����d�, The
um���l�� a��d���, Mar����ke, The ���k, Blo�� ��am���, Alo�� f�� �h� �i��,
The ����do��, t�e S��v��o�
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76. Eindstreep 36 pt

En dan nu, de laatste opdracht (waarschijnlijk). Is het je opgevallen dat er 1 persoon in jullie

team eigenlijk helemaal niet zo goed zijn of haar best doet? Dat diegene constant de boel

zit te verwarren, of zelfs verkeerde antwoorden heeft opgeschreven!

Het is echt waar… In jullie groep zit een ware MOL!

Nu is het aan jullie om te achterhalen wie het nu eigenlijk is. Deze mol moet straks

meekomen naar het Ensyfair terrein bij het inleveren van dit boek. Deze persoon moet nog

een eindopdracht spelen, om al het ge-mol goed te maken! Dus zorg dat je de goede mol

ontmaskert, want ook dat levert mogelijk weer een karrevracht aan punten op!

En kom je er echt niet uit, vertrouw je iedereen in je groep? Kom toch met iemand

aan, anders kan het eindspel niet gespeeld worden!

Onze mol is:
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Bijlage 1
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Bijlage 2 - Stempelkaart

Vraag: 60: Alle ballen verzamelen
Tijd: 15:00 - 15:30
Locatie: Voetbalveld

Vraag: 30: De hele cast bij elkaar
Tijd: 15:43
Locatie: De baanbreker
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