
 

ANTWOORDFORMULIER FIETSTOCHT KONINGSDAG 2021: 

 

Naam deelnemers: _________________________________________________ 

 

Adres: ___________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer: __________________________________________________ 

 
 

VRAAG 1:  Aan uw linkerhand in de driehoek Bornerbroekseweg, Langevoortsweg en 

Ganzenweg ligt de Enterse ijsbaan.  Wat is de naam van deze ijsbaan? 

________DE KOOTE (1 punt)______________________________________________ 

VRAAG 2:  U bent net de kanaalbrug over gefietst.  a. Wat is de naam van de brug ?  
b. Waarom heet de brug zo? 
 
a._____De Vredesbrug  (1 punt)__________________________________________ 
 
 
b.  Vroeger was er grote rivaliteit tussen Enter en Bornerbroek. Die werd wel eens 
uitgevochten bij de vroegere kanaalbrug. Nadat deze werd vervangen door dit exemplaar 
heeft men als officiële beëindiging van de rivaliteit zo genoemd.  (1 punt) 
 
VRAAG 3:  In het eerste huis rechts na de splitsing woont een beroemde Enterse schrijver 
die overigens in Rijssen is geboren. Wat is zijn naam? 
 
__________________Gerrit Kraa (2 punten) alleen Kraa (1 punt)______________________ 
 
VRAAG 4:  Na het erve Aaltink (aan uw linkerhand) ziet u links in de verte door de bomen 
heen de contouren van een wit kasteeltje. Wat is de naam van dit kasteeltje? 
 
____________Backenhagen (1 punt)__________________________________________ 
 
VRAAG 5:  Aan de overkant van de weg staat een modern nieuw huis. Hier stond vroeger 
een café.  Wat was de naam van dit café? 
 
______Het Schaafje (1 punt)___________________________________________________ 
 
 
VRAAG 6:  Wat was oorspronkelijk de functie van het fabriekje aan uw linker hand? 
 
_______Melkfabriek (1 punt) Later een chemische fabriek (geen punten)___________ 
 
 
VRAAG 7:  Welk televisieprogramma dat begin dit jaar is uitgezonden is opgenomen in en 
rond de boerderij op no 1  aan uw rechterhand? 
 
___Nieuwe boeren (1 punt)___________________________________________________ 
 
 



VRAAG 8:  Op de plek van het witte landhuis aan uw rechterzijde stond in WO II de boerderij 
de nieuwe Koerdam. In WO II was hier korte tijd het hoofdkwartier van het Overijsselse 
verzet gevestigd.  Wat was de naam van de commandant van dit verzet? 
 
_____Kolonel Hotz (1 punt)______________________________________  
 
 
VRAAG 9:  In welk jaar is de voetbalvereniging Enter Vooruit opgericht? 
 
1940 1 punt 

 
 
En dan nog twee vragen die het verschil kunnen maken: 
 
 
VRAAG 10 : 
“Mijn zoon, mijn zoon!  Jij bent mijn zoon…..maar toch ben ik je vader niet!” 
Ra ra wie ben ik? 
 
__Je moeder (2 punten)___________________________________________________ 
 
 
Vraag 11: 
Wat is de som van de leeftijd van alle bestuursleden van de Oranje Vereniging? 
 
323 (3 punten) tussen 313 – 333 (1 punt)  
 
 
Totaal aantal punten:  ______________ 
 
 
Veel plezier toegewenst! 


