
  

   

 

BEZOEK 10 CULTURELE UNESCO-

HOTSPOTS MET LE BOAT 
Klinkt varen langs imposante monumenten, unieke stadgevels, 

adembenemende landschappen en architectuur je als muziek in de oren? Dan 

stem je best af op Le Boat. De nummer 1 aanbieder van vaarvakanties zonder 

vaarbewijs (!) kan je 10 routes aanraden voor dé ideale culturele boottrip. De 

waterwegen van Le Boat kronkelen door de mooiste regio's van Europa en 

Canada, vol met verborgen schatten, geklasseerd als UNESCO werelderfgoed. 

Zo ligt de vertrekbasis van Dinan maar 58 km van het wereldbekende 

bedevaartsoord Mont Saint-Michel of vaar je langs de Citadel van Carcassonne 

in het zuiden van Frankrijk. In Canada is Le Boat actief op het Rideau Canal, 

een rivierslinger van 202 km door groene, rotsachtige natuur. Liever dicht bij 

huis? Dan kan je ook het stadscentrum van Brugge verkennen met je boot. Met 

andere woorden: genieten van een diner op het dek van je boot, terwijl je 

uitkijkt op de mooiste culturele must-sees. Ontdek ze hier alle tien!  
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'T IS GEBEURD: SOUND OF C 

STRIJKT NEER IN DIEST 

Kantoor gekocht? Check. Kantoor verbouwd? Check. Kantoor ingericht? 

Dubbelcheck. Ein-de-lijk is het zover, wij hebben ons eigen plekje in het 

pittoreske Diest! Zei er iemand office warming? �  

Hieronder alvast een voorsmaakje:  

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=7d0915b649&e=b508f81400


  

DE NIEUWE MAN 

BIJ SOUND OF C: 

WELKOM 

ROBBERT! 

Het evenwicht tussen man en vrouw bij 

Sound of C staat weer gelijk, voor 

eventjes toch. Wij stellen jullie graag 

voor aan Robbert Hendrix. Zijn passies? 

Muziek, reizen (duhu), koken en sport. 

Hij behaalde een masterdiploma 

Communicatiewetenschappen gevolgd 

door nog een bachelor Digitale Media en 

deed reeds ervaring op bij Canvas en 

Eleven Sports.  

Eind deze week nemen we wel voor 

eventjes afscheid van Lynse, zij zal het 

komende half jaar aan de andere kant 

van de wereld vertoeven. Want ja, van 

(MEER DAN) 

SUCCESVOLLE 

VIJFDE EDITIE 

VAN BLOGGERS 

UTD  

Of we al bekomen zijn van die 

prachtige 1 februari? Bijna. Het deed 

zoveel deugd om te zien dat onze 

partners één en al oor waren tijdens 

de leerrijke key note sessions van 

Matthieu van den Bogaert, Katrien 

Goris, Jeroen Naudts en Maarten 
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al dat communiceren over reizen… Je 

zou voor minder zin krijgen om er even 

tussenuit te knijpen. “Ik heb de 

afgelopen jaren superveel geleerd hier 

bij Sound of C en verschillende 

fantastische mensen ontmoet. Nu is het 

even tijd om mijn vleugels uit te slaan 

en inspiratie op te doen met een pak 

nieuwe indrukken, ontmoetingen en 

ervaringen. Maar geen zorgen, vanaf 

eind september ben ik weer paraat! Tot 

snel.” 
  

    

 

Kesteloot. Ons panel, bestaande uit 

vier toppers van influencers en 

bloggers, maakte ons trots door hun 

interessante ervaringen te delen en 

niet veel later mochten we de 

Belgische influencer- en 

bloggerwereld verwelkomen in 

Mechelen en werd er knap 

genetwerkt. Als kers op de taart 

waren er de Travel Blog Awards en 

naast al die straffe pennen werd er 

achteraf ook bijzonder danstalent 

gespot op de afterparty. We willen 

nog maar eens DANK U zeggen aan 

alle partners, sponsors, helpende 

handen en de liefste bloggers en 

influencers om deze editie zo 

geslaagd te maken. You guys rock! 

Foto's vind je hier. 
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ZEVEN NIET TE MISSEN 

KROATISCHE 

DELICATESSEN 

Van heerlijke truffels tot warme 

štrukli en van bijzondere wijnen tot 

wereldberoemde kersenlikeur: voor 

ieders smaak wat wils! Benieuwd? 

   

 

 

 

TRADITIONELE THAISE 

MASSAGE ERKEND DOOR 

UNESCO 

De Nuad Thai massage is effectief 

voor het behandelen van spier-en 

gewrichtspijn, spierkrampen, 

zenuwpijn en verlamming.   

    

 

 

CORENDON 

INTRODUCEERT 

VAKANTIES NAAR ZONNIG 

KAAPVERDIË 

Vanaf november 2020 vliegt 

Corendon Dutch Airlines naar het 

eiland Sal: zonzeker en het hele jaar 

aangename temperaturen! Meer info 

vind je hier.  
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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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