
     

 

NAMEN GASTSTAD VAN DE 

BELGIAN TRAVEL BLOG AWARDS 
 De datum van de 5de editie van de Belgian Travel Blog Awards onthulden we 

al: vrijdag 18 maart 2022. Maar om een event te hosten hebben we natuurlijk 

ook een coole locatie nodig. De Belgian Travel Blog Awards werden al uitgereikt 

in Brussel, Gent en Mechelen, dus is het tijd om volgend jaar de taalgrens over 

te steken. Naar daar waar de Maas en de Samber samenvloeien en de 

eeuwenoude citadel boven de stad uittorent. Namen wordt in 2022 de gaststad 

van de Belgian Travel Blog Awards. De éxacte locatie houden we nog even 

geheim, maar ook die zal de moeite waard zijn. Oh ja, wie kans wil maken om 

zo’n ‘supergrave’ award te winnen, kan nu reeds zijn case indienen 

via www.belgiantravelblogawards.be. 

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=dcf2723c66&e=b508f81400


  

 

BIJZONDER LICHTKUNSTWERK 

IN BRABANT 

TER ERE VAN VAN GOGH  

 Van 6 tot 13 november wordt het een tikkeltje warmer in Brabant. Dan gaan de 

lichten van het bijzondere lichtkunstwerk ‘Zonnebloemen voor Van Gogh’ aan, 

die opnieuw onderdeel zijn van lichtfestival GLOW. Deze keer op de locatie 

waar Van Gogh 136 jaar geleden zijn eerste meesterwerk schilderde: Nuenen. 

De zonnebloemen worden geplaatst naast Van Gogh Monument de Roosdonck 

Molen, uitkijkend over het boerderijtje dat te zien is op zijn beroemde 

meesterwerk. Met de bloemen willen de organisaties een kleurrijke hommage 

brengen aan de schilder. Interesse om de bloemen zelf een bezoekje te 

brengen? Contacteer dan heleenluyckx@soundofc.be. 
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FIETS- EN 

WANDEL-

INSPIRATIE IN 

OOST-

VLAANDEREN 

 Even ontsnappen aan de 

alledaagse rush? Zoek het niet te 

ver, en spring op de fiets of trek je 

wandelschoenen aan. Laat je 

inspireren door Routen, de fiets- en 

wandelcommunity van Toerisme 

Oost-Vlaanderen. Abonneer je nu 

gratis op het Routen magazine en 

 WOENSDAG 

17/11: DUITSE 

REISINSPIRATIE EN 

KNEIPP-

GESCHENKJES 

 Heb je altijd al willen weten welke 

verborgen stadjes in Duitsland écht de 

moeite waard zijn en waarom 

Duitsland de place to be is voor een 

wellnessvakantie? Dan moet je op 

woensdag 17 november naar het 

Pullmanhotel in Brussel. Vanaf 11 uur 

nodigt de Duitse Nationale Dienst voor 
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ontvang jaarlijks 80 pagina's met 

unieke reisverhalen, tips voor 

uitstappen, weekendjes weg en de 

mooiste fiets- en wandelroutes in 

Oost-Vlaanderen.  

   

 

Toerisme je heel graag uit voor tonnen 

Duitse reisinspiratie, gevolgd door een 

presentatie van partner Kneipp 

(inclusief goodiebag!). Inschrijven doe 

je door een mailtje te sturen 

naar catherine.gastout@germany.trave

l.  

 

 

  

 

  

 

 

VISIT PORTUGAL ZET IN OP 
WIJNTOERISME 
 

Visit Portugal lanceert een nieuw 

platform: Portuguese Wine Tourism. 

Wijn wordt er gekoppeld aan 

toeristische ervaringen.  
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CORENDON VLIEGT DEZE 
WINTER NAAR DE 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
 

Vanaf 15 december vliegt Corendon 

naar de Dominicaanse Republiek. 

Het winter(zon)aanbod vind je hier!  
 

 

 

DE CULTURELE HIGHLIGHTS 

IN FRIESLAND DIT NAJAAR 
 

Leeuwarden werd niet voor niets als 

Culturele Hoofdstad bekroond in 

2018. Hier een greep uit al het moois 

dat Friesland dit najaar heeft te 

bieden.   
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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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