
Het nieuws stond er 
bol van de laatste tijd: 
uitstoot van stikstof en 
activiteiten die geen 
doorgang konden vin-
den. Het wordt er dan 
ook niet gemakkelijker 
op om een uitstapje op 
een verantwoorde ma-
nier te beleven. Niet 
bij Sono Tours Bies-
bosch Arrangemen-
ten!  
De Biesbosch Express 
en de e-bikes worden 
opgeladen via onze 

eigen zonnepanelen. 
Ook alle activiteiten in 
en rondom onze Bies-
bosch Schuur draaien 
op zonne-energie. En 
natuurlijk zijn onze leu-
ke activiteiten allemaal 
stikstofneutraal. 
Denk aan heerlijk gol-
fen, de tak van sport 
die het snelst groeit 
momenteel en waar het 

label ‘elite’ toch echt 
wel vanaf is. Of volg 
een clinic van een    
beach sport, waarin 
zon, z(w)ee(t) en zand 
centraal staan. Een 
prachtige fietstocht tot 
de mogelijkheden en 
wat dacht u van een 
interessant bezoek aan 
de klompenmakerij? 
Relaxed vissen kan bij 
de visvijver middenin 
de Biesbosch. En dit 
zijn slechts enkele van 
onze suggesties!  

Uit zonder uitstoot 

Onze locaties 
Prachtige locaties in 
het mooie gebied van 
de gemeente Altena, 
waar bijzondere activi-
teiten plaatsvinden en 
waarmee wij graag sa-
menwerken, zijn:  
Copakadijk, Golfpark 
Almkreek en restau-
rants De Waterman en 
De Lachende Gans. 

Stuk voor stuk, samen 
met onze eigen Bies-
bosch Schuur, unieke 
locaties om uw uit-

stapje, workshop,    
business meeting, 
team building event of 
wat u ook maar wilt, te 
organiseren. Net als 
Sono Tours Bies-
bosch Arrangemen-
ten staan zij garant 
voor maatwerk, hoog-
waardige kwaliteit en 
vertrouwde Brabantse 
gezelligheid. 
 

De Biesbosch, da’s uit als je erin bent! 
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Nieuwsbrief 
Op stap met de  
boswachter 

Sono Tours Biesbosch 
Arrangementen werkt 
veel samen met Bies-
boskenner bij uitstek, 
boswachter Jacques van 
der Neut. Hij neemt 
graag mensen mee voor 
een wandeling door de 
Biesbosch om zijn ken-
nis over het gebied. 
Bent u wat slechter ter 
been? Een mooi alterna-
tief zijn Jacques’ boeien-
de lezingen, met magni-
fieke foto’s door hem-
zelf gemaakt.   
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