
  

   

 

DE ALLERLAATSTE 

NIEUWJAARSWENSEN, BELOOFD!  

Een nieuw decennium?! Daar horen natuurlijk goede voornemens bij. Zo 

belooft Jo vaker met de fiets naar het werk te komen, Heleen haar planten 

beter te verzorgen en Lynse om minder avocado’s te eten. Dat valt duidelijk 

nog allemaal af te wachten. Maar wat wij vooral willen doen, is jullie allemaal 

een gelukkig, warm en gezond 2020 wensen. Een jaar met tal van mooie 

(pers)reizen, een creatieve en vlotte pen en natuurlijk veel leuke events. Schol, 

op 2020!  

 



  

 

WORD EIGENAAR VAN JE 

EIGEN RIVIERBOOT! 

Heb je altijd al gedroomd van een eigen boot, maar leek dit onbetaalbaar? 

Nummer 1 aanbieder van vaarvakanties, Le Boat, komt met dé oplossing. Bij 

Le Boat kan je eigenaar worden van je eigen rivierboot én brengt die zelfs geld 

op. Het concept is eenvoudig en bestaat alleen bij Le Boat: je gaat van wal 

waar en wanneer je maar wil. Ga je niet van wal, dan wordt je boot verhuurd 

door Le Boat. Elk jaar zie je gegarandeerd 8 % van de aankoopprijs van je boot 

opnieuw op je rekening verschijnen, of die nu werd verhuurd of niet. Na 8 jaar 

beslis je of je de boot houdt, verkoopt of de verkoop toevertrouwt aan Le Boat. 

100 gelukkige kapiteins sloten zich al aan bij dit programma. Word jij nummer 

101? Check alvast de video en een brochure aanvragen kan 

bij heleenluyckx@soundofc.be.  
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VISIT BRABANT ZET 

MEER IN OP 

BELGISCHE 

MARKT   
We mogen de meest gastvrije provincie 

van Nederland verwelkomen in onze 

klantenportefeuille: Visit Brabant kiest 

voor een samenwerking met Sound of C 

in 2020. Brabant is een provincie met 

een vaste culturele waarde, waar families 

plezier kunnen beleven, urban en design 

lovers hun ogen kunnen uitkijken en 

fietsers zeker aan hun aantal kilometers 

zullen komen. Samen met Visit Brabant 

slaan we de handen in elkaar om de Belg 

warm te maken om af te zakken naar de 

veelbelovende provincie.  
    

 

LAATSTE RECHTE 

LIJN NAAR 

BLOGGERS UTD  

Bloggers UTD komt nu wel écht 

dichtbij. We mogen nog een paar 

nieuwe en kanjers van partners 

ontvangen op onze vijfde editie, 

waaronder, Europa Park, Influo, Atout 

France, Land Rover, Visit Brabant, en 

de toeristische diensten van Oost-

Vlaanderen, Tsjechië en Guadeloupe! 

Ook de genomineerden voor de 

Travel Blog Awards zijn ondertussen 

bekend. Check ze hier én breng jouw 
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stem uit voor de Audience Choice 

Award. Woop, woop, aftellen maar! 

Bloggers, jullie zijn toch 

al ingeschreven hé?!  

 

 

  

 

  

 

 

DE FAVORIETE ROADTRIPS 

VAN BELGISCHE 

REISBLOGGERS 

Kan je niet wachten om die roadtrip 

te plannen in 2020? Kom hier de 

meest adembenemende routes te 

weten van Tjoolaard, 

Somsookheimwee, Bubble Trouble, A 

Fashion Taste en Checkoutsam.  
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VERNIEUWD, FAVORIET 

BOETIEKHOTEL IN ARUBA  

Aruba, een machtig eiland dat 

hoogstwaarschijnlijk op vele 

verlanglijstjes staat voor 2020. Nog 

op zoek naar een hotel? Stop dan 

maar met zoeken, je vindt het hier.  

    

 

 

WELKE LANDEN ZIJN 

FAVORIET BIJ DE BELGEN 

IN 2020? 

Corendon zocht het uit! Uit een 

vroegboekonderzoek 

blijken Griekenland en Egypte in 

2020 absolute boekingskanonnen te 

worden. Ontdek hier nog trends.  
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Wenst u meer informatie over onze diensten, één van bovenstaande nieuwsitems of 

het aanbod van onze klanten uit te testen, geef dan een seintje aan: 
 

Jo Thuys 

jothuys@soundofc.be 

+32 (0)473 86 46 15 
 

.  
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