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Kunstenaars uit heel Vlaanderen en Brussel werkten mee aan
Het Bankje. Naast theatermakers, droegen ook schrijvers en
beeldende kunstenaars hun steentje bij. Het productiehuis
Huis van Eustachius bracht alles samen in wervelende podcasts waarbij je helemaal in het verhaal kruipt.
Het Bankje, naar een idee van Wim Chielens, is een initiatief
van OPENDOEK i.s.m. Kunstwerk(t) en Creatief Schrijven en
een honderdtal Vlaamse steden en gemeenten.

Het Bankje praktisch
Je kan de verhalen van Het Bankje beluisteren van 1 juli
t.e.m. 30 september 2022. Je kunt zelf jouw route tussen de
verschillende bankjes uitstippelen. Je herkent de bankjes aan
de QR-code en de bijhorende verhalenpancarte.

Wat heb je nodig voor Het Bankje?
 Een smartphone met een 4G-verbinding
 Oortjes om de verhalen te beluisteren

QR-code of verhalenpancarte beschadigd of verdwenen?
Laat het ons weten. Mail naar cultuur@wetteren.be.

Nog meer wandelen of fietsen in Wetteren?

Kaart © OpenStreetMap-auteurs

Het Bankje is een podcastverhalenroute, verspreid over 20
bankjes in de gemeente. Ga tijdens jouw wandeling of fietstocht even zitten op een geselecteerd bankje, scan met
jouw GSM de QR-code en geniet van een van de verhalen.
Misschien ben je wel getuige van de meest intieme, grappige,
bizarre of emotionele dialoog ooit op de plek waar je nu zit.

Foto’s bankjes: Christine Eloot • V.U.: Bram De Winne, voorzitter AGB, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren • Ontwerp en druk: Verbaere, Wetteren

Wat is Het Bankje?

Tien uitgestippelde wandelingen leiden jou over trage
wegen naar heel wat mooie plekken in Wetteren.
De wandelingen zijn verdeeld over twee kaarten:
wandelkaart Noord en wandelkaart Zuid.
De kaarten kosten € 5,00 per set en zijn te koop
in het infopunt toerisme of zijn gratis te downloaden via
www.wegvanwetteren.be.
Hou je meer van fietsen? Op www.wegvanwetteren.be
vind je ook uitgestippelde fietroutes.

BANKJE 1 Molenstraat

BANKJE 5 Fortstraat

BANKJE 9 Scheldedijk

BANKJE 13 Nieuwe Brug / Kapellendries

BANKJE 17 Dassenveld

 I follow you

 Het leven zoals het leven is

 Dat is liefde

Sekswerkers hebben wel vaker allerhande taboes helpen doorbreken. Wanneer Nina op haar volgende afspraak arriveert, ontmoet
ze George. Die blijkt door zijn donkere gedachten toch wel een
heel raar verzoek te hebben.

Is dit het leven zoals het is? In ieder geval zou dat van Ellenore en Oscar zo kunnen verlopen zijn: met ups en downs, met lief en leed. Zoals altijd ook met één
helder gegeven. Voor je het goed en wel beseft, heeft de tijd het leven ingehaald.

Als twee mensen kiezen voor liefde, dan kan er liefde zijn. Door die
eerste seconde tijd en ruimte te geven, kan liefde ontstaan. Maar
liefde is er soms ook zonder dat je ervoor kiest. Dan kiest liefde jou
en creëert ze zelf die eerste seconde die een leven lang voortduurt.

 Eigenlijk je mond moeten houden

 Het schild van de kever

Een poging van een kind om zichzelf te mogen zijn. Wat kan je
goed doen als de verwachtingen vanaf de geboorte een andere
richting uitwijzen? Praten heeft weinig zin als oren alleen horen wat
gedacht wordt.

Lars en Amber delen een fles rode wijn terwijl ze naar de zonsondergang kijken. Zijn het de krijsende meeuwen die haar tot een
lugubere bekentenis uit haar jeugd dwingen? Wat als we allemaal
de dierlijkheid in onszelf wat meer boven lieten komen?

 Tekst: Anke Allaert
 Stemmen: Cécile De Somer & Thomas Lauwers
 Beeld: Joke De Pever

 Tekst: Anke van Oostveen
 Stemmen: Frederik Gulinck & Willem Loomans
 Beeld: An Claes

 Tekst: Nick De Weerdt
 Stemmen: Tom Bracke & Tina De Bisschop
 Beeld: Astrid Vandendael

Aan terras Cultuurcafé

In parkje aan Acaciastraat

In bos Sint-Jozef, via paadje met houten leuning

Grasveld aan nieuwe fietsers- en voetgangersbrug

Aan poel bij startpunt Molenbeekpad (via paadje naast huisnummer 3)

 Tekst: Tony Coppens
 Stemmen: Ann Héhansart & Willy Gi Mateusen
 Beeld: Heike Sofia Villavicencio Rammeloo

 Tekst: Luc Vierendeels
 Stemmen: Michelle Nieus, Charles Van Aken, Elly Van Waeyenberg, Willem
Loomans, Katleen Maerivoet, Geert Van Gorp, Christa Gerits & Frans Hoes
 Beeld: Farida El Kaddouri

BANKJE 2 Hekkerstraat

BANKJE 6 Warandelaan

BANKJE 10 Scheldedijk

BANKJE 14 Tragelweg

BANKJE 18 Hospiesbos

 Het Huwelijk

 Ver van huis

 Kaas

 Mieke hou u vast

Als bij toeval komt een man terecht op de herinneringsbank voor
Suzy en raakt hij in gesprek met degene die jarenlang lief en leed
met haar deelde. Hoe mooi kan het lot zijn. Hoewel …

Ver weg, ver van het zomerkamp en de kampleiding. Op grote afstand
van vrienden en de bewoonde wereld. Op avontuur door de eenzaamheid en onherbergzaamheid van het heelal. Realiteit of fictie?

De ene wil gezond, de andere authentiek, een derde biologisch, een vierde exotisch en een vijfde eet helemaal niet. Sanne heeft er geen enkele boodschap aan.
Je kan kaas misschien wel saai vinden. Het is en blijft lekker, snel en gemakkelijk.

 Ik zie ik zie wat jij ook ziet

 Tekst: Sofie Verhesen
 Stemmen: Janke D’Hondt & Danni Segers
 Beeld: Paul Kenens

 Tekst: Sara De Lodder
 Stemmen: Lisa De Lange & Eva Degeyter
 Beeld: Loes De Gendt

BANKJE 3 Victor Van Sandelaan / Oordegemsesteenweg

Op grasveld achter appartementen, aan grafkapel Pottelsberghe de la Potterie

Voor ingang Recreatiedomein De Warande

Aan picknicktafel

Voorbij waterzuiveringsinstallatie, richting Schellebelle

Pad in verlengde van Bosveldstraat. Niet bereikbaar met een rolstoel. Kan modderig zijn na regenval.

Vreugde kan je in jouw eigen leven brengen door geluk te creëren in
het leven van anderen. Zelfs de kleinste acties kunnen een wereld
van verschil maken. Maar waar beginnen we?

Dementie is zachtjes, beetje bij beetje afscheid nemen. Het rouwproces start
al lang voor het definitieve afscheid. Zorg en genegenheid dringen door en
wat je voor elkaar betekent, kan zelfs zo’n ziekte niet ongedaan maken.

 Tekst: Leen Antheunis
 Stemmen: Evy Bisschops & Joke Prinsen
 Beeld: Brunhilde Borms

 Tekst: Ann Jéhansart
 Stemmen: Dirk Braeckman & Wilfried Haesen
 Beeld: Annelies Bollaers

 Tekst: Griet Lemmens
 Stemmen: Annelies Gilbos & Marleen Vermeir
 Beeld: Mieke Lamiroy

BANKJE 7 Warandestraat

BANKJE 11 Scheldedreef

BANKJE 15 Vennestraat

BANKJE 19 Oordegemsesteenweg

 Prudente mensen

 Schone lucht

 De wederopstanding van de pinguïn

 Niet alleen

 De schone slaper

Prudente mensen beheren altijd voorzichtig hun financiën. Maar zijn we niet
allemaal vatbaar voor de spanning van het gokken? Of Jeanne het nu wil of
niet: het advies van haar zoon brengt haar in een niet te stoppen roes.

De hemel staat in brand. Wat een fenomenaal schouwspel. En in een mum
van tijd verwatert een romantische zonsondergang tot een saaie eenzame
avond thuis op de zetel. Hoe nuchterheid romantiek kan verpesten.

Een verhaal over een oude man en zijn buurjongetje die op het eerste gezicht weinig met elkaar delen. Over inlineskaten en horrorfilms. Over voluit
leven en het accepteren van de dood. Over de (on)verenigbaarheid ervan.

 Tekst: Wim De Vos
 Stemmen: Claire De Coster & Anneke Van Mechgelen
 Beeld: Aline Platteau

 Tekst: Lisa Marechal
 Stemmen: Niels Nijs & Florence Warlop
 Beeld: Louizali

We worden geboren, leven een tijdje en gaan dood. Punt. Tenzij je
zou kunnen terugkeren als een pinguïn? Misschien is onze cyclus
pas echt ten einde als we onze doctorsgraad in de levenskunst
hebben behaald.

"Het ding dat roos nu heet, geurde, als t een andren naam had, even
lieflijk", schreef Shakespeare ooit. Iets is wat het is, niet wat het wordt
genoemd. Een gezonde portie kinderlijke naïviteit zou ons vaak sneller
tot die essentie laten komen.

BANKJE 4 Boomkwekerijstraat

BANKJE 8 Wegvoeringstraat

BANKJE 12 Wegvoeringstraat

BANKJE 16 Tragelweg

BANKJE 20 Dorpsplein Massemen

 Contact

 Eén meisje

 Chemie

 Daten-op-een-bankje

 Een ijsje

Na dertig jaar lopen Katrien en Joris elkaar opnieuw tegen het lijf. De omstandigheden zijn verre van ideaal. Maar de ontmoeting levert meer chemische reacties op dan gedacht. Is dit de ontdekking van een nieuw element?

Daten in een anderhalve meter-maatschappij is niet evident. Je moet
inventief zijn als je op zoek bent naar de partner van jouw leven. Maar
misschien kan het ook heel gewoon en gezellig ouderwets op een bankje.

Een broer waarnaar je kan opkijken. Die naar je luistert en met je
lacht. Die je komt ophalen met de auto. Die met je naar de dierentuin gaat en je trakteert op een ijsje. Wat wil je nu nog meer?

 Tekst: Joost Vennekens
 Stemmen: Glenn Aerts & Katrien Debaene
 Beeld: Guido Leemans

 Tekst: Rob Boudestein
 Stemmen: Frank Van Mossevelde & Guido Van Rompaey
 Beeld: Hendrik Parmentier

 Tekst: Jasmine Noben
 Stemmen: Frauke Van Havermaet & Laetitia Vandueren
 Beeld: Leen Huysmans

Op pleintje met De Sterrenplukker, achterzijde station

Op grasveld aan kruispunt met Rozenstraat

Tegenover stuifduin

In provinciaal domein Den Blakken, in buurt van zintuigentuin

Zijn we niet allemaal verslaafd aan een beetje contact? Maar zal zijn met
het lichaam vergroeide iPhone en haar buitensporig verhaal van de situatie bij de buren de verbroken verbinding weer tot stand kunnen brengen?

Haat en liefde liggen soms dicht bij elkaar, zeker als je uiteindelijk
alleen achterblijft. Er is nog zoveel niet gezegd. Er zijn nog zoveel
vragen. Een meisje voert schijnbaar een gesprek met zichzelf.

 Tekst: Anja Kwarten
 Stemmen: Carine Bergmans & Jan Meeusen
 Beeld: Sarah Lievens

 Tekst: Korneel Dobbels
 Stemmen: Eva Bulteel & Ann Van Hoeylandt
 Beeld: Annelie Vaes

Op ponton vijver achter Sociaal Huis

 Tekst: Vicky De Bruyne
 Stemmen: Marleen De Visscher & Shirley Sintobin
 Beeld: Vanessa Van Meerhaeghe

Aan ingang WZC Schelderust

Ter hoogte van huisnummers 81 t.e.m. 87

 Tekst: Lisa Hilte
 Stemmen: Dirk Clement & Lena Hofman
 Beeld: Hilde Van Lierde

Aan paadje naar Peperstraat

Belbushalte Zoete Citroen, aan kruispunt met Maelbroekstraat

 Tekst: Lucy Neetens
 Stemmen: Victoria Santiago Gomez & Paul.Lus Schrijvers
 Beeld: Griet Loix

In buurt van de linde

