
 

In de nieuwsbrief van 
januari konden wij  u 
vertellen dat wij, on-
danks stikstofproble-
men, toch een prachtig 
aanbod voor u hebben 
als bedrijf, om uw 
klanten een mooie dag 
uit te bieden. 
Hoe anders is het nu: 
het coronavirus be-
heerst het dagelijks 
leven en onze leefom-
standigheden. Afstand 
houden van elkaar is 
het devies! De Bies-
bosch Express staat 
hierdoor ook stil op 
een verlaten perron. 
Maar! Sono Tours 
Biesbosch Arrange-
menten zou Sono 

Tours Biesbosch Arran-
gementen niet zijn als 
ook daar niet een op-
lossing voor is gevon-
den. De machinist en 
gids van de Biesbosch 
Express heeft een mooi 
alternatief gevonden 
om u na de ‘intelligente 
lockdown’ alles te laten 
zien van wat zich in de 
Biesbosch heeft plaats 
gevonden vanaf de St. 
Elisabethsvloed, de Hak
- en Griendcultuur, de 
line-crossers tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
en ontpoldering voor 
Ruimte voor Rivier. 
Ik stap als gids bij u in 
de touringcar en vertel 
het verhaal van 1421 

tot 2020, gelardeerd 
met anekdotes en een 
gedicht over o.a. de 
grienduilen. 
Tijdens de rondrit zal 
via de televisiescher-
men, die in de touring-
car aanwezig zijn, een 
fotopresentatie te zien 
zijn over het leven en 
werken in en rond de 
Brabantse Biesbosch. 
 
Graag tot ziens in goe-
de gezondheid in de 
mooie en vooral bij-
zondere Biesbosch, 
met zijn vele verhalen 
en geheimen! 
 
 
 

Uitstapjes nieuwe stijl 

Sono Tours Bies-
bosch Arrangemen-
ten verzorgt vanzelf-
sprekend een volledig 
verzorgde dag voor uw 
gasten.  

Koffie met cake of ap-
pelpunt, (boeren) lun-
ches onderweg in de 
Biesbosch of in Wer-
kendam, buffetten in 
alle samenstellingen en 

voor elk budget.        
Bel of email ons vrij-
blijvend voor meer in-
formatie! 

De Biesbosch, 
da’s uit  

als je  
erin bent! 
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