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OVERSCHELDE & WETTEREN TEN EDE
WETTEREN-CENTRUM & JABEKE
WESTREM, MASSEMEN, OVERBEKE & KWATRECHT

PARCOURS
Theaterverhalen in openlucht

Wat is Het Bankje?

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.
Meer dan 100 amateurkunstenaars werkten mee aan Het
Bankje. Behalve theatermakers, droegen ook schrijvers en
visueel-grafische talenten hun steentje bij. Dankzij audioproductiehuis Huis van Eustachius en coaches Ilse Cox en
Evelien Dockx kregen de stemacteurs een professionele
omkadering. Huis van Eustachius bracht ook alles samen
tot een podcast waardoor je helemaal in de 20 originele
verhalen kan kruipen.

Het Bankje praktisch
Je kan de verhalen van Het Bankje beluisteren van 1 juli
t.e.m. 30 september 2021. Je kunt zelf jouw route tussen
de verschillende bankjes uitstippelen. Je herkent de bankjes
aan de bijhorende verhalenpancarte met QR-code.

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

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

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 dialogen ooit op de
plek waar je nu zit.

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

Nog meer wandelen of fietsen in Wetteren?
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 en in de bibliotheek of zijn
gratis te downloaden via www.wegvanwetteren.be.
Hou je meer van fietsen? Op www.wegvanwetteren.be
vind je ook uitgestippelde fietroutes.
Kaart © OpenStreetMap-auteurs
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PARCOURS OVERSCHELDE & WETTEREN TEN EDE

BANKJE 1 Nieuwe Brug / Kapellendries
Perkje aan nieuwe fietsers- en voetgangersbrug

 Je gelooft wat je wil
Een doodgewone wandeling leidt wel eens tot heel bijzondere
ontmoetingen. Maar dit keer zijn er verdacht veel raakpunten met
iemand die we allemaal heel goed kennen.
 Tekst: Guido Devos
 Stemmen: Dirk Braeckman & Wilfried Haesen
 Beeld: Ann Verboven

BANKJE 5 Tragelweg

BANKJE 9 Hekkerstraat / Molenstraat

BANKJE 13 Moerstraat

 Het overspel

 Ik zie ik zie wat jij niet ziet

 Dag broer

Bestaan er ook goeie manieren om vreemd te gaan? Zodat het een
meerwaarde wordt voor je eigen relatie en zonder je partner te
kwetsen?

Op wie kan je altijd rekenen in het midden van de nacht? Als je
van geen hout pijlen weet te maken? Bij wie kan je altijd terecht
voor een lekkere pannenkoek? Een goeie zus ziet altijd net iets
scherper wat jij niet ziet.

‘Everything you can imagine is real’, zei Pablo Picasso. Dus zoek
geen uitweg, probeer te zien. Wanneer je het het minste verwacht,
zullen zij die ons hebben losgelaten er nog altijd voor ons zijn.

Aan paadje naar Peperstraat

 Tekst: Rob Boudestijn
 Stemmen: Bart Mathijsen & Joke Prinsen
 Beeld: Kristel Naessens

Perkje tegenover LDC De Koffiebranderij

 Tekst: Lisa Moyens
 Stemmen: Eva Bulteel & Niels Nijs
 Beeld: Myriam Voet

In voorgevel woning nr 7

 Tekst: Jessy Hamvas
 Stemmen: Jos De Haes & Elsie Rottiers
 Beeld: Jolien De Nijs

BANKJE 17 Maelbroekstraat

Tussen Oordegemsesteenweg en Bosveldstraat, aan wegel naar
Hospiesbos

 Spoor 9
Met een internetdate naar Blankenberge, dat kan twee kanten uit.
Net zoals een relatie … Een bouillonblokje of bruiswater …
Wat wordt het?
 Tekst: Kristien Vlayen
 Stemmen: Inge Mariën & Patrick Pevenage
 Beeld: Lotte Cools

PARCOURS WETTEREN-CENTRUM & JABEKE

BANKJE 2 Parklaan

BANKJE 6 Rode Heuvel

BANKJE 10 Rijckerstraat

BANKJE 14 Vijverstraat

BANKJE 18 Bovenboekakker

 Eventjes maar

 Brave mensen

 Springen

 Fiere mama

 De schoonheid van bus nummer 3

Wat zouden wij, oneindig interpreterende en zoekende wezens,
al eens niet anders mogen dan zitten op een bankje met een
gloeiend gevoel van verwondering? Al is het maar voor eventjes.

‘De dingen zijn echt, de mensen van horen zeggen’, zei Leo Pleysier.
Wat is er nu fijner dan de verhalen achter alle voorbijgangers?
Op dit bankje kom je wat te weten …

Wie durft een sprong in het diepe te maken? Om te imponeren
moet je wel snel genoeg zijn want als twee honden vechten om
een been, loopt een derde er mee heen.

De glimlach van een kind geeft wel vaker aanleiding tot een
gesprek. Maar waar ligt de grens? Zijn we niet allemaal ook een
beetje gesteld op onze privacy?

Een geïmproviseerde bushalte in verzorgingstehuis Albertushof
zodat bewoners niet om de haverklap proberen weg te lopen.
Jenny wacht op de bus die nooit zal komen.

 Tekst: Yannick S’Jongers
 Stemmen: Tina De Bisschop & Claire De Coster
 Beeld: Evi Ostyn

 Tekst: Wim De Vos
 Stemmen: Els Ruymen & Veerle Steurs
 Beeld: Elisa Fauvarque

 Tekst: Lisa Marechal
 Stemmen: Tom De Block & Felix De Koninck
 Beeld: Quinten Stoffels

 Tekst: Silke Jaminé
 Stemmen: Alessandra Bilani & Tom Bracke
 Beeld: Els Cools

 Tekst: Sascha Beernaert
 Stemmen: Bjorn Haegeman, Marleen Vermeir & Dirk Clement
 Beeld: Charlot Vael

Ter hoogte van nr. 30

Aan achterzijde Sint-Gertrudiskerk

In voortuin nr. 24

In parkje aan kruispunt met Koningin Astridlaan

Aan hoofdingang WZC Armonea, naast dierenparkje

PARCOURS WESTREM, MASSEMEN, OVERBEKE & KWATRECHT

BANKJE 3 Cooppallaan

Aan monument oude poedermolen, voor Ajinomoto Omnichem

BANKJE 7 Molenstraat
Aan terras cultuurcafé Nova

 Broers

 Een zware nacht

Na zes maanden komt Jay weer naar huis en dat verdient een feestje.
Maar is hij wel de zorgzame, lieve broer die iedereen in hem ziet?
Heeft zijn straf hem eindelijk doen inzien dat het zo niet verder kan?

’s Avonds grote Jan, ’s morgens kleine man … Een nachtje stappen
kan soms voor gênante situaties zorgen en probeer die maar eens
recht te trekken de ochtend nadien.

 Tekst: Eve Renders
 Stemmen: Liz Geens & Lena Hofman
 Beeld: Thomas Dielman

 Tekst: Scrolan De Schutter & Ewout Demuynck
 Stemmen: Jiske Herrijgers & Jef Herrijgers
 Beeld: Cato Duys

BANKJE 4 Dompelhoekstraat

BANKJE 8 Eeminckstraat

 Zij was niet jij

 Strawberry Daiquiri

Er zijn zo van die momenten waarop je echt zou willen dat je de
tijd kon terugdraaien. Tijd heelt de wonden maar het leven gaat
ook door.

Gebeurtenissen die je leven ingrijpend veranderen. Plots overkomt
je iets waardoor je leven helemaal overhoop wordt gehaald.
Dat laat sporen na die soms erg lang voelbaar zijn.

 Tekst: Johnny Bollé
 Stemmen: Ina Bonamie & Erika Rosiers
 Beeld: Tania Joanna Van Hoofstadt

 Tekst: Joséphine Vanderkerckhove
 Stemmen: Frank Van Mossevelde & Mieke Wylin
 Beeld: Tess Van Deynse

Met zicht op zijkant Sint-Annakerk Wetteren Ten Ede

Op pleintje aan kruispunt met Sportstraat

BANKJE 11 Wegvoeringstraat

In grasperk achter WZC Sint-Jozef (volg weg tussen parking en
WZC richting bos)

BANKJE 15 Dorpsstraat

Aan petanquebaan, zijkant Sint-Martinuskerk Westrem

BANKJE 19 Korte Wetterstraat
In grasveld aan kruispunt met Hellegat

 Twee vrienden

 Merci duifje

 Spiegel

Het leven van een kastanje loopt niet altijd van een leien dakje,
achter ieder bankje schuilt gevaar. En hoe ruw de bolster ook mag
zijn, vanbinnen zit er steeds een blanke pit.

Het verleden blijft achtervolgen. Hoe kom je ooit in het reine met
jezelf als je eeuwig moet leren leven met een verpletterende
verantwoordelijkheid?

 Tekst: Nine Van Haute
 Stemmen: Pascal Van Herck & Ann Van Hoeylandt
 Beeld: Greet Cannaerts

 Tekst: Coralie Morisse
 Stemmen: Marijke Mees & Willy Verbruggen
 Beeld: Geert Missinne

BANKJE 12 Wegvoeringstraat

BANKJE 16 Dorpsplein

 Nog steeds

 Papa

Elk nieuwsgierig kind wil de wereld om zich heen ontdekken. Dat stelt
zelfs het geduld van liefhebbende grootouders al wel eens op de proef.

Konden we nog maar even samen zijn. Samen lachen, samen
vissen, samen de wereld veroveren. Er is nog zoveel niet gezegd.

Wie zou er niet eens een vlieg willen zijn? Getuige van alles wat
er zich afspeelt op deze planeet. Al was het maar voor een dag …
Tenzij je dan een eendagsvlieg blijkt te zijn.

 Tekst: Bea Graansma
 Stemmen: Julia Creten & An Maes
 Beeld: Camilla Ardui

 Tekst: Dieter Santy
 Stemmen: Mira Hofmans & Ben Philips
 Beeld: Walter Dermul

 Tekst: Kurt Velghe
 Stemmen: Maaike De Baerdemaeker & Ann Jéhansart
 Beeld: Ans Van Gasse

Aan vijver Hommeltuin (volg weg langs WZC Schelderust en assistentiewoningen Scheldezicht naar beneden)

Aan muur oud-kerkhof, tegenover ingang Sint-Martinuskerk
Massemen

Vergunning of niet, vrienden zijn er voor het leven. Haat en liefde
liggen vaak dicht bij elkaar, maar aan het einde van de dag loop je
toch weer samen door een deur.
 Tekst: Gert Vreys
 Stemmen: Annelies Claeys & Lieze Coussement
 Beeld: Evi Van Puyvelde

BANKJE 20 Kele

Aan ingang Chiroterrein Kwatrecht

 Brom

