
     

 

VISIT MECHELEN EN 

KROATISCHE DIENST VOOR 

TOERISME BLIJVEN AAN 

BOORD VAN HET SOUND OF C-

SCHIP 

Geen betere manier om de tweede maand van een veelbelovend jaar te starten 

dan met de bevestiging dat we ook in 2021 mogen blijven werken voor twee 

trouwe partners. Aan de ene kant zullen we opnieuw de social media en 

influencer marketingcampagnes van de Kroatische dienst voor Toerisme 

voor onze rekening nemen. Aan de andere kant mogen we wederom onze 

handen uit de mouwen steken voor Visit Mechelen. Dubbel feest! 2021 zal het 

reizen hopelijk beter gezind zijn (*hout vasthouden*) waardoor zowel 

influencers, ambassadeurs als journalisten dit jaar op pad gestuurd worden om 

al de geheimen van Mechelen en Kroatië te ontrafelen, so stay tuned!  

 



  

 

BELGIAN TRAVEL BLOG 

AWARDS OP EVENAAR.TV 

Nog meer goed nieuws! Onze awardshow zal dit jaar uitgezonden worden op 

themazender evenaar.tv. Evenaar heeft zich op de Vlaamse tv-kaart geplaatst 

als dé reiszender van Vlaanderen. Klinkt als een perfecte match met onze 

Belgian Travel Blog Awards, me dunkt! Zoals jullie reeds weten, worden onze 

awards live uitgezonden op 6 maart. Maar: voor degene die reeds andere 

plannen hebben, wordt de show heruitgezonden door evenaar.tv op 7 

maart. Dit zowel om 18u als om 23u30 (voor de nachtvogels onder ons). Je kan 

de zender bekijken op televisie (Telenet kanaal 51, Proximus kanaal 217 en TV 

Vlaanderen kanaal 13) of gewoon op je laptop, tablet of smartphone via de 

Facebookpagina of de website: https://evenaar.tv. 

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=7b1c0aee15&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=a8fd305a11&e=b508f81400


  

TIME FOR A 

CHANGE: 

INTERHOME 

FRIST LOGO OP 

Na 10 jaar was het voor Interhome 

tijd om hun huisstijl onder de loep te 

nemen. 2021 starten ze dan ook met 

een hip, nieuw logo, zonder vrees 

voor authenticiteitsverlies: “De ‘birdy’ 

uit het oude logo blijft namelijk ook in 

het nieuwe logo het icoon. Vogels 

vliegen overal naartoe en nestelen 

zich waar ze willen. En dat is precies 

wat wij onze gasten willen bieden: 

een comfortabel nest in een 

 STAAT DE 

'MOOISTE BOOM 

VAN HET JAAR' 

IN BRABANT?  

 Weetjestijd! Wist je dat De 

Moeierboom in Etten-Leur echt een 

kanjer van een boom is? In die mate 

zelfs dat de boom mee in de running 

is om de “Europese Boom van het 

Jaar 2021” te worden. Zo 

concurreert de Moeierboom, gelegen 

tegenover de Van Gogh kerk in 

Etten-Leur (naast Breda), dit jaar 

met 15 andere bomen verspreid over 

Europa om de prestigieuze titel van 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=63e714450c&e=b508f81400


 

Interhome woning”, aldus Thibault 

Van Look, Country Manager 

Benelux. “Onze designers hebben 

van het voorheen abstract-stilistische 

vogeltje een dynamisch, genietend 

en herkenbaar exemplaar weten te 

maken. De vogel kijkt voortaan ook 

vooruit. Iets wat we ook bij 

Interhome maar al te graag doen”, 

vult Van Look aan. 
   

 

“Tree of the Year 2021”. De 

majestueuze boom krijgt daarom niet 

voor niets een plekje in het must 

see routelijstje van Noord-Brabant 

en de daaraan gelinkte campagne 

#hiermoetjezijninbrabant. Je kan hier 

stemmen op de Moeierboom van 1 

tot 28 februari. De resultaten worden 

bekendgemaakt tijdens de Award 

Ceremony 17 maart.  

 

 

  

 

  

 

 

7 FIETS- EN 

WANDELWEETJES OVER 

NOORD-BRABANT 

 

Tot waar reikt jouw kennis over de 

natuur, routes én smaken van 

Noord-Brabant? Ontdek hier wat je 

moet weten voor een onvergetelijke 

trip in de Brabantse natuur.   
 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=115fe54580&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=cbd3340f40&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=c0c6551a50&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=0cba6a91bc&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=87cf1bbc79&e=b508f81400


 

 

THAISE KEUKEN 

ONTVANGT STEEDS MEER 

ERKENNING 

 

Nood aan een spicy avond? Laat je 

verrassen door de Thaise keuken en 

ontdek hier de beste Thaise restaurants 

in ons land.  
   

 

 

5 KEMPENSE OUTDOOR 

TIPS VOOR 

AVONTURIERS  

 

Komt de zon nog eens piepen in ons 

land? Hop, uit die zetel en bezoek de 

Kempen: dé grootste groene regio 

van Vlaanderen. Meer details lees 

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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