
  

   

 

SAVE THE DATE!  

BELGIAN TRAVEL BLOG AWARDS 

OP 6 MAART 2021! 
 

De kogel is door de kerk: de Belgian Travel Blog Awards gaan door op 

zaterdag 6 maart 2021. Na vijf succesvolle edities kruipt het welbekende 

evenement ‘Bloggers UTD’ in de herinneringendoos van Sound of C en maakt 

het dus plaats voor ‘Belgian Travel Blog Awards’. De awardshow was al drie 

jaar een vaste waarde op ons jaarlijks evenement, maar wordt vanaf 2021 dé 

hoofdact. We gaan voor een fysiek evenement dat 100 % coronaproof zal 

verlopen, maar waar nog steeds voor 200 % kan genetwerkt én genoten 

worden. Een uitdaging voor ons? Hell yes, maar zo hebben we het graag. Wil jij 

met je reisblog mee strijden voor een award? Ontdek dan hier alle (nieuwe) 

categorieën waar je een case voor kan indienen. Kleine opmerking: omwille 

van de coronamaatregelen voor indoor evenementen dienen we onze aantallen 

beperkt te houden. Hierdoor zal het niet langer mogelijk zijn om ons event bij te 

wonen zonder een case in te dienen. Waag dus zeker je kans en blokkeer 6 

maart 2021 alvast in je agenda, want het belooft een knaller te worden. Meer 

informatie laten we snel op je los!  

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=6ab50d8d09&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=fa9e0d5ae5&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=d91ca535be&e=b38de1df14


  

 

PROEVEN VAN DE PURE EN 

(H)EERLIJKE NEDERLANDSE 

KEUKEN  

Onze Noorderburen staan centraal in de Gault Millau gids van 2021 die in 

november 2020 voorgesteld wordt. En terecht, want de Nederlandse keuken is 

uniek in zijn soort. Vele topchefs toveren er met kwaliteitsvolle, lokale en 

gezonde producten waar ze in het buitenland met grote ogen naar kijken. Om 

de culinaire troeven van Nederland in de spotlights te plaatsen, zetten wij in 

samenwerking met KonsulTra een aantal culinaire trips op. Drie journalisten 

mochten hun vingers al aflikken in het zilte Zeeland, maar er is meer! Zo staan 

Cheese Valley, de Veluwe en Nederlands Limburg nog op de planning. We 

volgen de kleurcodes op de voet en wie weet kan jij binnenkort je buik rondeten 

in culinair Nederland! Je vindt hier alvast een voorgerechtje. 

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=c7c8f97f9f&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=02d043de0f&e=b38de1df14


  

 

SOUND OF C 

OP TROT IN DURBUY 

Begin deze maand stond onze 

jaarlijkse teambuilding op het 

programma. Normaal trokken we 

naar het prachtige Noord-Brabant… 

Normaal. Onze zakken waren nét 

gepakt toen de regio plots rood 

kleurde op die verdomde 

coronamap. Dat uitje moeten we dus 

heel even in de koelkast stoppen. 

Last minute gooiden we alles om en 

werd het Durbuy, de kleinste stad 

van België. We wandelden, we 

ontspanden, we aten, we dronken, 

we genoten. Maar het belangrijkste: 

we brainstormden en werkten aan 

enkele nieuwe creatieve concepten. 

We kunnen niet wachten om deze de 

komende maanden op jullie los te 

laten. Aanschouw alvast onze happy 

faces! 
   

 

HIER MAAK JE 

DE MOOISTE 

PANORAMAFOTO 

 Vlaanderen is schoon. Dat 

ontdekten we afgelopen zomer met 

z’n allen. Maar Vlaanderen is nog 

schoner vanuit de lucht. Dat bewijs 

leveren ze in het Limburgse Sint-

Truiden! 

Op de vijf hoogste uitkijkpunten kom 

je alles te weten over het landschap, 

erfgoed en de streekproducten van 

de stad. Vanop unieke plekken op 

het fietsnetwerk, zoals bijvoorbeeld 

het kunstwerk Helsheaven, geniet je 

van prachtige panorama’s. Nog 

andere Vlaamse pareltjes ontdekken 

doe je hier. 

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=167b2cb7a8&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=e37ec7aa5e&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=361492a50d&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=f3d3a9504e&e=b38de1df14


 

  

 

  

 

 

KINDEREN KONING IN 

MECHELEN KINDERSTAD 

Een knotsgek museumbezoek, 

familiewandelingen of een zoektocht 

in de Sint-Romboutstoren? 

Mechelen has it all! En de Dijlestad 

trakteert op gratis overnachtingen dit 

najaar. Lees er hier alles over!  

    

 

3 FRIESE HOTSPOTS 

VOOR WATERSPORTERS 

DIT NAJAAR 

Wie Friesland zegt, zegt watersport. 

De Mirnser klif, Makkum en 

Leeuwarden zijn het walhalla 

voor kite- en windsurfers. Nu nog 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=82350798a9&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=a52fe92e4b&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=a52fe92e4b&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=349a2893b2&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=5e8472f9d5&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=76b3957757&e=b38de1df14


 

rood op de coronamap, maar zijn we 

weg van zodra het groen kleurt?  

    

 

 

COMBINEER BRUGGE MET 

DE KUST EN HET 

OMMELAND 

Brugge is de moeite, maar de 

omgeving rondom de cultuurstad 

moet zeker niet onderdoen. Brugge 

biedt de perfecte uitvalsbasis 

voor de kust, het ruige Zeebrugge of 

de pittorekse dorpjes Damme en 

Lissewege!  
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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 
 

 

    

 

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=2ad87c86ec&e=b38de1df14
mailto:jothuys@soundofc.be
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=c49472abff&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=475153ece8&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=8957a5ffe7&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=5295fdb394&e=b38de1df14

