
  

   

 

FRIESLAND EN DE 

WADDENEILANDEN: 

RUSTGEVENDE 

NAJAARSBESTEMMING 
Nog niet voldoende rust en ruimte gevonden na deze gekke zomer? Eén adres 

voor de perfecte getaway dit najaar: Friesland en de Waddeneilanden. Zo kan 

je er vanaf oktober ‘Winterwadlopen’ vanaf Schiermonnikoog en Ameland: een 

uitdagende maar adembenemende wandeling over de bodem van de zee. Nog 

in Ameland wordt de maand november omgetoverd tot ‘Kunstmaand’. 

Kunstliefhebbers worden er getrakteerd op films, exposities, muziekoptredens 

en proeverijen in een herfstig decor. Terschelling en Lauwersmeer werden 

uitgeroepen tot ‘Dark Sky Parken’: gebieden waar lichtvervuiling tot een 

minimum wordt beperkt en waar je dus kan genieten van een heldere 

sterrenhemel. Dat en nog veel meer om je najaar te vullen vind je hier.  

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=a7016e7de3&e=b508f81400


  

 

ALS JE VAN KLEUR HOUDT... 

#HIERMOETJEZIJNINBRABANT 

Wanneer Noord-Brabant op haar mooist is? Wel euhm… Nu! Tal van heiden 

staan daar momenteel in volle bloei. Zo kleurt het Bos van Bergen op Zoom 

momenteel helemaal paars. Het dekbed van bloemetjes zorgt voor een ideale, 

magische wandeling. De Loonse en Drunense Duinen en het Mastbos in Breda 

lijken wel paarsgekleurde savannes die bij zonsondergang voor pure romantiek 

zorgen. In de Staatsbossen van Sint Anthonis huppelen er dan nog eens 

prachtige kalfjes door de heiden die het plaatje compleet maken. En dan nog 

maar gezwegen als je het tafereel vanuit de lucht op een nevelige ochtend 

voorgeschoteld krijgt… Ochtendstond heeft paars in de mond, jawel. Tot eind 

september kan je Brabant beleven in een paars kleedje. De beelden kan 

je hier downloaden, mits vermelding van de credits. Meer inspiratie vind je 

trouwens hier: http://hiermoetjezijninbrabant.nl/.  

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=6e8839aed6&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=fa2435641c&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=69f19a534d&e=b508f81400


  

(GLOEDNIEUWE) 

VAKANTIEWONING 

IN DE KIJKER: 

OP NAAR DE KUST! 

Vakantiewoningen zijn hotter than 

ever! Zo ziet Interhome voor de 

zomer van 2021 nu al 92 % meer 

boekingen binnenstromen ten 

opzichte van vorig jaar. 

En dat cijfer gaat misschien nog de 

hoogte ingaan na het zien van deze 

woning… Een charmant 

vakantiehuis met prachtig zwembad 

verscholen tussen de sluizen van 

Plassendale, op een boogscheut van 

VLAANDEREN 

VAKANTIELAND VS 

DESTINATION 

FLANDRE 

 Afgelopen zomer bundelden de 

Vlaamse provincies en kunststeden 

de krachten, samen met Toerisme 

Vlaanderen, onder de noemer 

Vlaanderen Vakantieland. Een 

verhaal dat wij in partnership met 

reclamebureau Absoluut 

ondersteunden op de Franstalige 

markt onder de noemer ‘Destination 

Flandre’. De komende weken en 

maanden zullen Waalse influencers 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=4d876fe45a&e=b508f81400


 

de Belgische kust. Ideaal voor een 

familie- of vriendenweekend! 

Benieuwd? Meer info vind je via 

deze link.  
   

 

de culturele en groene pareltjes van 

ons Vlaamse binnenland ontdekken. 

Op die manier willen we ook onze 

Franstalige landgenoten inspireren 

voor een vakantie in ‘la douce 

Flandre’. Meer info hier! 

  

 

 

  

 

  

 

 

BUBBELPROOF OP 

VAKANTIE IN EIGEN LAND 

Heb je het gevoel dat je ons 

Belgenlandje beu gezien bent? Dan 

biedt deze lijst met 50 originele 

ideeën van Vlaanderen Vakantieland 

de oplossing!   

    

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=6152fe4ac9&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=d9df6a4bbb&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=b3c8c1b71b&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=4b41973c7b&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=e1db4cf64c&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=fe726b96f0&e=b508f81400


 

 

WANDELEN EN FIETSEN IN 

HAGELANDSE DIEST 

Wist je dat Diest de ideale 

uitvalsbasis is om het groene 

Hageland te voet of per fiets te 

ontdekken? Ontdek hier de 9 leukste 

wandel- en fietsbelevingen!  

    

 

 

NEGEN CHARMANTE 

STADJES VAN 

NEDERSAKSEN 

In een straal van 100 kilometer 

rondom Hannover kan je je laten 

verrassen door negen stadjes met 

culturele charme en een resem aan 

leuke winkeltjes en restaurants!  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Copyright © 2020 | Sound of C, All rights reserved. 

   

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 
 

 

    

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=aae8f9ca99&e=b508f81400
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