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Trots

poseert
Jamil Valckx

naast zijn
Renault
Estafette
uit 1963
Foto Jo Fransen

Op estafette
door Antwerpen
Duimen omhoog uit een
passerend politiebusje op de
drukke Turnhoutsebaan

Bewonderende blikken van

voorbijgangers van de
Seefhoek tot op het Zuid
De muntgroene Renault
Estafette waarmee Voyage

Met zijn ronde koplampen glimmende spiegels
en fifties pasteltint is het moeilijk om het retro
busje niet sympathiek te vinden Initiatiefnemer
Jamil Valckx glundert Aan het stuur van zijn old
timer beleeft hij een jongensdroom Na een car
rière in de verkoop was de veertiger klaar voor
iets nieuws Ik droomde al langer van een eigen
zaak Langzaam is het concept van Voyage Local
gerijpt Net zoalsje met een opgeknapte Trabant
door Berlijn kan tuffen wil ik met mijn Estafette
bezoekers aan Antwerpen een originele erva
ring bieden Ik wil mensen de stad leren kennen
en dan vooral de buitenwijken weg van het toe
ristische centrum

Local sedert deze zomer

kleinschalige citytours
aanbiedt valt in de smaak
JO FRANSEN

Petit Paris
Het vertrekpunt voor zijn rondritten is Sint Jans
vliet één van de oudste Antwerpse vlieten en zo
als de meeste voormalige havenkanalen al lang
gedempt Tegenwoordig is het plein bekend als
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entree tot de Sint Annatunnel de voetgangers
tunnel onder de Schelde

Via de Nationalestraat rijden we naar t Zuid
Hier was het vroeger druk met paard en kar
verteltJamil terwijl we naar het Museum voor
Schone Kunsten tuffen Op deze plek stond een
indrukwekkende Spaanse citadel bedoeld om
de opstandige stad onder de knoet te houden
Het Zuidkasteel strekte zich uit van de Schelde

tot de leien van de Marnixplaats tot de Bolivar
plaats In het prille België van de 19de eeuw brak
men de citadel af In de plaats kwam een presti
gieus museum en een stratenpatroon in ster
vorm net als in Parijs De oude Renault voelt zich
thuis in het Petit Paris aan de Schelde genietend
van de bewonderende blikken vanaf de terrasjes
Even waan ik mij in een film van Jacques Tati
Via de Belgiëlei en de Chinese Muur de ver
hoogde spoorbermen verkennen we Zuren
borg met zijn art nouveau chic Jamil vertelt hon
derduit over de IJzeren Rijn over de Sociétés die
deze elegante buurt in de 19de eeuw ontwikkel
den over de Dageraadplaats waar de zon op
komt over het huis van de Dertien Duivels of

TwaalfApostelen en de tram met vijf wielen Het
doorkijkdak komt van pas op de schitterende
Cogels Osylei een plek die first timers zeker zin
doet krijgen de wijk grondiger te verkennen
Via de Provinciestraat gaat het richting Borger
hout en zo verschuift de Glorious Antwerp
Tour zachtjes naar Street Life of Antwerp de
stad als metropool DeTurnhoutsebaan waarde
agenten ons een vriendelijke duim omhoog toe
werpen kent iedereen die op deze drukke in
valsweg al eens in de file stond Minder ver
trouwd zijn toeristen met Stuyvenberg en de
Seefhoek waar de bourgeoisie van zo even ver
weg lijkt Op vrijdagmiddag kleurt het straat
beeld in lange gewaden Het eind van het vrij
daggebed vraag ik Ik zou het niet weten ik
ben een christen verduidelij ktJamil zijn
Vlaams Libanese roots

Vier routes
Met een opgeknapte oldti
mer een Renault Estafette

uit 1963 toontVoyage Lo
cal toeristen een originele
kijkop de diversiteit van
Antwerpen Vier verschil
lende routes elk met een

eigen invalshoek van tel
kens anderhalf uur

Glorious Antwerp
verkent statige bour
geois buurten van de
Nationalestraat via

Zurenborg en de Lei
en

Slachthuisbuurt
We verkennen een stad in transitie via Park

Spoor Noord naar den Dam de volkse buurt
waarvan de opwaardering nakend is Eerst in
stalleren kunstenaars op zoek naar lage huren
zich in zo n buurt In hun zog volgen hippe vo
gels vastgoedmakelaars en toeristen En zo
groeit de stad Voorlopig nog geen wandelende

Street Life of Antwerp
neemt bezoekers mee naar

plekken waar Antwerpen
woont en leeft van multi

culti Stuyvenberg tot nieu
wegroenelong ParkSpoor
Noord

selfierobots in witte sokken in de Slachthuis

Ik waan mij een personage
in een film van Jacques Tati

buurt een plek waar ik zonderJamil nooit een
hamburger had geproefd Echt Antwaarps

Docks Walls focust op
de economische activitei

ten in het havengebied
Mix of Antwerp toont be
zoekers Jamils selectie van

hoogtepunten weg van de
gebaande paden
Prijzen 20 per persoon
Je kan in gezelschap de old
timer voor personenver
voerookinhuren vooreen

privé sessie
www voyagelocal be

De omgeving van het Museum van
Schone Kunsten moest aan Parijs
doen denken
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