
     

 

JE LEEST DE ALLERLAATSTE 

TRAVELSOUNDS, WANT… 
 vanaf januari 2022 is Sound of C niet meer. The end of an era. En wat voor 

een. Ook wij hebben, zoals velen, het laatste jaar veel nagedacht over de 

toekomst. En die toekomst zien we groots. Je zal het misschien al zien 

verschijnen hebben op onze socials: vanaf 1 januari 2022 bundelen wij onze 

krachten met die van travel marketingbureau Konsultra aangevuld met de 

strategische communicatievisie van Jeroen Libbrecht. Dit onder de 

naam Thx.agency; een gloednieuw sales- en marketingagentschap dat zich 

focust op de reis- en vrijetijdssector. Op die manier willen we een 360° aanpak 

aanbieden, gaande van analyse en strategie tot de volledige implementatie van 

communicatiecampagnes. Maar… dat wilt dus ook zeggen dat dit de laatste 

TravelSounds is, die je in je mailbox krijgt. Een welgemeende THX om steeds 

onze dosis reisinspiratie en Sound of C-nieuwtjes te lezen en te delen. 

 

Alvast een heel warm eindejaar gewenst! 🎄🥂 Tot volgend jaar, mét een 

kersverse nieuwsbrief in een fris Thx-kleedje! 

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=fc0e3cedb9&e=b38de1df14


  

MECHELEN: TWEE 

OVERNACHTINGEN VOOR DE 

PRIJS VAN EEN  

 Visit Mechelen is er vroeg bij dit jaar wat kerstcadeaus betreft. De 

Maneblussers lanceerden zomaar een super deal: boek je één overnachting bij 

deelnemende hotels dit najaar, krijg je er van de stad zomaar eentje gratis bij. 

En laat de kunststad nu nét een aantal heerlijke troeven hebben om je winters 

weekend te vullen. Zo loopt er in het stadspaleis Hof van Busleyden de 

expo 'Uitbundig verleden, de Bourgondiërs door Romantische ogen' die je aan 

de hand van zeventigtal werken terug katapulteert naar de 15de en 16de eeuw. 

Verder kijk je je ogen uit in de Wintertuin Ursulinen, een kleurrijke glas-in-

loodkoepel. Deze parel van art nouveau diende vroeger als visitekaartje van 

het toenmalige meisjespensionaat en ontvangt je nu graag voor een rondleiding 

die op je netvlies gebrand blijft. Verder kan je topwerken bewonderen uit de 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=8a5e15900d&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=0b1377bffc&e=b38de1df14


 

periode 1850 – 1950 in Het Kunstuur. Bij elk schilderij wordt een 

verhaal (digitaal) verteld door een bekende of minder bekende Vlaming. Alle 

voorwaarden voor de 1+1 actie vind je hier.  

 

  

NIEUWE 

KLOOSTER-

WANDELING IN 

NOORD-

BRABANT 

 Op zoek naar een wandeling waar 

je volledig tot rust komt? Dan komt 

Brabant als geroepen! De 

langeafstandswandelroute ‘Ons 

VOLG JIJ 

THX AL 

OP SOCIALE 

MEDIA? 

  

 

 

 

Een gloednieuw agency uit de grond 

stampen, dat betekent ook nieuwe 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=bfe10fc7c7&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=258f9b7544&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=3b7e9472b3&e=b38de1df14


 

Kloosterpad’ is namelijk een nieuwe 

kloosterwandeling rijk. Rond de Abdij 

van Berne wandel je 10,4 kilometer 

doorheen bossen en weilanden 

vergezeld van kronkelende riviertjes. 

Op de route passeer je daarbovenop 

een aantal kapellen, Kasteel 

Heeswijk en een uitgebreid aanbod 

aan koffie- en lunchplekjes. Mag het 

iets straffer zijn? De Abdij van Berne 

heeft een gezellige abdijwinkel waar 

je proeft van de verschillende 

soorten Berne Abdijbier. 

Ontdek hier het volledige aanbod 

aan kloosterwandelingen op Noord-

Brabantse bodem én dat wordt 

volgend jaar nog uitgebreid…   

(c) Abdij van Berne 

   

 

pagina’s creëren op de sociale 

mediaplatformen. En die pagina’s 

hebben natuurlijk volgers nodig. 

Daar weten jullie alles van! 😉  

Bij deze een warme oproep om onze 

nieuwe pagina’s te volgen 

op Facebook, LinkedIn, Twitter en  

TikTok. Op Instagram blijven we 

actief op het oorspronkelijke profiel 

van Sound of C, dat vanaf 2022 dus 

Thx.agency zal heten. Voor 

prachtige reisbeelden, influencers in 

the wild en de leukste uitjes van 

team Thx!  
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DE LEUKSTE 

NAJAARSWANDELINGEN IN 
WALLONIE 
 

Geniet jij in het najaar ook zo van 

herfst- en winterwandelingen? 

Ontdek dan de verschillende 

wandelregio’s in Wallonië!  
 

 

 

HET IDEALE KERSTCADEAU: 
DE VAKANTIECHEQUE 
 

Logeren in Vlaanderen vzw zorgt 

ervoor dat de zoektocht naar het 

ideale kerstcadeau makkelijk wordt. 

Lees het hier!   
 

 

 

EINDEJAAR VIEREN IN... 
PORTUGAL! 
 

Wie denkt aan winterse gezelligheid 

heeft mogelijk niet spontaan Portugal 

bovenaan zijn lijstje staan. 

Ontdek hier waarom dat beter wél zo 

zou zijn.   
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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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