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Antwerpen
Britselei 23-25
T 03 233 13 03 • www.aupingplaza-antwerpen.be
Openingsuren: ma-za 13u30 - 18u • zo gesloten • ook op afspraak

De exclusieve Auping speciaalzaak in Antwerpen

Een echte designklassieker
De Auronde is een echte designklassieker gemaakt van hout met kenmerkende aluminium details.
In 1973 ontworpen door Frans de la Haye. Toen een revolutionair ontwerp door de ronde vormen en felle 
kleuren. Nu opnieuw revolutionair: met nieuwe materialen en door de details op jouw wensen aan te passen, 
krijg je het vertrouwde ontwerp van toen, met het design van nu.
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Food-Art-Cafe Raymond is een supergezellige plaats 
waar je lekker vers kan eten voor een eerlijke prijs.

Raymond Delbekestraat 175 (Waterstraat) | 2980 Sint-Antonius/Zoersel 

03 344 14 15  | 0489 29 22 13 | feestinraymond@gmail.com 

www.bistroraymond.be
Maandag gesloten | di-wo-do-vr-za-zo van 17.00 - 22.00u

MENU MAART 

Scampi’s / curry /appeltjes 

Of

Kroketje van geitenkaas / 
krokante spek

......................................................................

Roodbaars / risotto 

Of

Parelhoen / ratatouille / kroket

......................................................................

Citroentaartje

FEESTZAAL RAYMOND
Vraag naar onze uitgebreide feestfolder en 

ontdek onze verschillende mogelijkheden. 

Onze zaal kan u al huren vanaf 12 personen. 

Wij hebben plaats voor 80 p. zittend en 200 

p. staand. Bespreek met ons uw idee en wij 

werken dit voor u tot in de puntjes uit.

CANNONBALL RUN 3000
Cannonball Run is bij de meeste babyboomers vooral bekend omwille van drie komische actiefilms, maar wat 

velen niet weten, is dat die titels geïnspireerd waren op de Cannonball Baker Sea-To-Shining-See Memorial 
Trophy Dash, een illegale stratenrace die vier edities kende tijdens de jaren zeventig. Hoewel dat evenement 

ook mee aan de basis lag van een andere film – Cannonball!, met Kung Fu-ster David Carradine – werd het toch 
vooral vereeuwigd in de films uit 1981 en later. De oorspronkelijke The Cannonball Run groeide uit tot de zesde 

succesvolste film van het jaar en moest alleen iconische titels als Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark en  
Superman II voor laten gaan. Na zo’n 38 jaar komt het fenomeen nu eindelijk ook naar onze contreien overwaaien. 

In mei 2019 wordt immers Cannonball Run 3000 georganiseerd, een legale autocompetitie die sterk geïnspireerd is 
op de bijna-gelijknamige films, maar toch ook meteen zijn eigen beestje is. 

Zoals zo vaak, ontsproot de droom van een nieuw topevenement aan de geest van een enkele persoon. Emrys Blomont, die toen in de Verenigde 
Staten woonde, was als kind reeds een grote autoliefhebber die bovendien met open mond de ensemblecast van de drie Cannonball Run-films 
had bewonderd. Niet verwonderlijk, want acteurs als Burt Reynolds, Roger Moore, Dom DeLuise, Sammy Davis Jr. en Jackie Chan waren in de jaren 
tachtig ronkende namen, al moest die laatste zijn grote doorbraak in het westen nog kennen en werd hij als acteur vooral toegevoegd op vraag van 
Raymond Chow, eigenaar van filmbedrijf Golden Harvest en Chanliefhebber van het eerste uur.
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Professionele dieetcentra

Nood aan een gezondere levensstijl? Zit u niet lekker in 
uw vel? Of gewoon een gebrek aan energie?

Bij Proti Balance kunnen onze professionele 
dieetcoaches u gegarandeerd helpen met een plan 
op maat. 

Kom langs om ons te vertellen over uw doelen en wij 
maken ze haalbaar. Bovendien is onze uitgebreide 
begeleiding voor onze klanten volledig gratis!

Proti Balance is uw garantie op succes:

• Ruime keuze proteïnevoeding, snacks en 
voedingssupplementen

• Persoonlijk plan, wij maken tijd voor u
• Uitgebreide (gratis!) begeleiding door een 

professionele dieetcoach
• Iedereen welkom
• Ook gespecialiseerd in sportdieet
• 6 dagen op 7 voor u geopend
• Ook na bereiken van uw doel blijft opvolging gratis!
 

Openingsuren

Maandag: 9u tot 18u
Dinsdag: 10 u tot 18u
Woensdag: 10u tot 18u
Donderdag: 9u tot 18u
Vrijdag: 10u tot 18u
Zaterdag: 9u tot 17u
Zondag: gesloten

Ruimste keuze van Europa voor proteïneproducten, gezonde 
snacks & voedingssupplementen vindt u in onze winkels:

Turnhoutsebaan 292, 2970 Schilde
Tel: 03 294 59 05 I schilde@proti-balance.be

Bredabaan 453, 2930 Brasschaat
Tel: 03 430 24 22 I brasschaat@proti-balance.be

Dorpsplaats 29A, 2390 Oostmalle
Tel: 03 482 02 42 I malle@proti-balance.be

Poederleeseweg 9, 2290 Vorselaar
Tel: 014 22 60 47 I vorselaar@proti-balance.be

Herentalseweg 1, 2440 Geel
Tel: 014 71 00 62 I geel@proti-balance.be

Clemenceaustraat 1, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel: 015 65 80 70 I skw@proti-balance.be

www.proti-balance.be

Het proteïnedieet 
dat écht werkt!

Nu ook te vinden in Antwerpen, vlakbij de Singel!

Op zoek naar een nieuwe 
uitdaging als zelfstandige? 

WIJ ZOEKEN 
FRANCHISE 
UITBATERS!
Meer info op 
www.proti-balance.be/franchisenemer-worden

Jan Van Rijswijcklaan 154
2018 Antwerpen
Tel: 0468 10 89 85 
antwerpen@proti-balance.be

Antwerpen:

Emrys begon al snel toonaangevende auto- en raceshows te orga-
niseren, maar het grote doel bleef altijd voor ’s mans ogen draaien: 
een eigen evenement dat hommage zou brengen aan de oude Can-
nonball Run-films. Het zou nog tot 2018 duren voor de Nederlander 
eindelijk het juiste team gevonden had. Daartussen ook een Belgische 
connectie: Jeremie Landweer, die in ons land al hoge ogen heeft ge-
gooid met restaurants als De Kleine Zavel en De Godevaart, werd tot 
CEO benoemd. 

Landweer haalde er een aantal belangrijke teamleden bij en stippelde 
samen met onze noorderburen een bijzonder aantrekkelijke route uit, 
die zal beginnen met op 11 mei een grootse ‘kick-offparty’ in Amster-
dam. Een dag erna, op 12 mei, zullen maximum 70 teams van telkens 
1 ‘driver’ en 1 passagier beginnen te strijden om de winst. De rally 
stopt elke avond in een andere prachtige stad. Die wordt telkens pas 
bekend gemaakt nadat de nodige checkpoints zijn bereikt, wat alles 
natuurlijk enorm spannend houdt voor iedereen. Wél heeft de organi-
satie duidelijk gemaakt dat het telkens om boeiende steden gaat, die 
elk iets speciaals in aanbieding hebben. 

Natuurlijk zal alles ook in de nodige stijl verlopen. Zo zullen de deel-
nemers telkens fantastische lunches en gastronomische diners voor-
geschoteld krijgen en worden ze in de luxehotels waar ze blijven sla-
pen telkens opgewacht door de hostessen van Cannonball Run 3000. 
Bovendien zal het hele evenement druk behandeld worden door de 

wereldwijde pers, terwijl er heel wat aandacht zal gaan naar nieuwe 
manieren om kijkers een unieke, meeslepende ervaring te geven. Het 
zou ons dan ook niet verbazen als sommige chauffeurs en passagiers 
zich ontpoppen tot ‘fanfavourites’ die een semi-legendarische helden-
status kunnen bereiken bij hun aanhangers – wat natuurlijk meteen 
een uitstekende manier is om als deelnemer jouw eigen naam, zaak, 
product en/of dienst te promoten. 

Of er meer is? Ja, hoor! Zo zullen er onderweg games worden ge-
organiseerd waarbij heel wat te winnen valt, waardoor deelnemen 
natuurlijk nog interessanter wordt. Wij hoorden alvast van een aantal 
initiatieven en toekomstplannen en we denken dan ook te mogen 
voorspellen dat Cannonball Run 3000 een onvervalste toprally zal 
worden.

Wil jij ook graag participeren of deelnemen als sponsor? Dat kan nog 
steeds! Als je bedenkt wat je allemaal krijgt voor de deelnameprijs 
(2975 euro per persoon), besef je dat je daar niet alleen een unieke 
vakantie mee koopt, maar ook deel kunt nemen aan een spannende 
wedstrijd die je zowel leuke prijzen kan opbrengen als enorm veel 
media-aandacht kan bezorgen. Voor wie dat nog niet genoeg is, biedt 
Cannonball Run 3000 bovendien een ‘Premium Fee’ van 4750 euro per 
persoon. 

Meer info: www.cannonballrun3000.com

Dirk Vandereyken
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