
VERRASSENDE FIETSTOCHTEN VAN BANKJE TOT BANKJE
IN GEEL TEN AARD

 BELUISTER DE PODCAST BIJ ELKE STOP
Op elke locatie is er een QR-code verstopt op, onder of aan een bankje. Een bankje 
kan een zitbank zijn uit eender welk materiaal of een ander voorwerp om op te zitten. 
Elke QR-code geeft je toegang tot een podcast en je wordt zo getuige van de meest 
intieme, bizarre, aangrijpende gesprekken die zich hebben afgespeeld op de plek 
waar je zit.

 EEN QR-CODE SCANNEN KAN ALS VOLGT
• open de camera-app van je smartphone en richt deze op de QR-code
• installeer een gratis app (bv. QR Code Reader) om de code te scannen
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Verrassende wandelingen van bankje tot bankje
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Een bankje kan een zitbank zijn uit eender welk materiaal of een ander 
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TOCH(T)THEATER
van 1 juli tot 30 september

TOCH(T)THEATER

LUISTEREN NAAR ORIGINELE VERHALEN
De podcast Het Bankje brengt theater – zelfs in coronatijd – tot bij het publiek: je neemt tijdens een fietstocht 
plaats op een bankje en je bent getuige van de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) 
hebben afgespeeld op de plek waar je zit.

Het Bankje, naar een idee van Wim Chielens, is een initiatief van OPENDOEK in samenwerking met Creatief 
Schrijven en Kunstwerkt. Het audioproductiehuis Huis van Eustachius brengt alles samen in een wervelde podcast 
waarbij je helemaal in het verhaal kan kruipen.

Om Het Bankje te realiseren, werken acteurs, schrijvers en beeldende kunstenaars (M/V/X) samen. Meer dan 80 
liefhebbers kregen de kans om mee te werken aan deze podcast met 20 originele dialogen. Die zullen deze zomer 
van 1 juli tot 30 september 2021 te beluisteren zijn in meer dan 100 steden en gemeenten verspreid over heel 
Vlaanderen.



 Vertrekpunt voor zowel oostelijke als westelijke route: 
Kerk Ten Aard, waar je ook het eerste bankje zal terugvinden (1. Bank Kerk).

  1.  Bank Kerk
  2.  Krukje Automaat
  3.  Bank Jachthaven
  4. Bank Oorlogsmonument 
  5.  Bank Stedelijke Visvijver:
 betreed hiervoor het domein 

  6.  Bank Sas 7
  7.  Bank Binnenrijden Prinsenpark:
 de bank bevindt zich rechts van het infobord

  8.  Bank Prinsenpark 2
  9.  Bank Grafheuvel Baron Coppens:
 neem hiervoor het aangegeven voetpad

10.  Bank Kerkhof Ten Aard 
11. Bank Kapel Broekstraat 
12. Bank Romantiek aan Kanaal
13.  Bank Sas 9
14.  Bank Molen van ‘t Veld:
 betreed hiervoor de site

15.  Bank Rundsvoort

Verklaring symbooltjes

x x
 Routes van de bankjes (twee kortere routes of één grotere route)

 x  Fietsknooppunten (extra checkpoint)

  
oversteek

kanaal
via sas

  Oversteek kanaal ter hoogte van Sas 8, dichtbij bankje 4
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 De oostelijke route gaat via de stedelijke visvijver en Sas 7 
richting het Prinsenpark.

 Voor deze route is de volgorde van de bankjes als volgt:

 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –  6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 , om tenslotte 

 via bankjes 4, 3 en 2 terug te keren naar het vertrekpunt. 

 Je komt op deze route volgende fietsknooppunten tegen  

 (handig voor de oriëntatie):  21 – 20 – 95 – 94 – 25 – 24 – 21.

 De westelijke route gaat via Hanestrik richting Molen van’t Veld. 
 Voor deze route is de volgorde van de bankjes als volgt: 

 1 – 2 – 15 – 14 – 13 – 4, om tenslotte via bankjes 3 en 2 

 terug te keren naar het vertrekpunt.

 Volg je zowel de oostelijke als de westelijke route, als één grote 
lus, dan kan je gewoon de nummering van 1 tot 15 volgen, om 

tenslotte via bankje 2 terug te keren naar het vertrekpunt.


