
Fantastische nieuwe locaties in de Noordwaard - Biesbosch 
 

 

 

Biesbosch MuseumEiland op 26 juni geopend 
Vrijdagmiddag 26 juni werd het prachtige Biesbosch 
MuseumEiland geopend door Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. Hij 
deed dit door het uitzetten van een aantal steurtjes, wat symbool 
staat voor de herintroductie van de vis in Nederland. Sono Tours 
was vereerd hierbij aanwezig te zijn. 
De collectie, die aandacht biedt aan Biesboschhistorie, werken en 
wonen, waterveiligheid en natuur in de Biesbosch, is verdeeld over  

zeven paviljoenen en wordt verrassend en eigentijds weergegeven. In kabinetten 
wordt ingezoomd op details.  
Sono Tours kan een bezoek aan het Biesbosch MuseumEiland natuurlijk inplannen in uw arrangement. 
Inclusief, al naar gelang uw wensen, een tochtje met de fluisterboot, een wandeling over buitenmuseum 
De Pannekoek en een hapje en een drankje op het aan het water gelegen terras of in het ruim 
opgezette restaurant. 
 
Jantjeskeet geheel gerenoveerd 

 Zaterdag 20 juni opende 
wethouder Machiel de Gelder de 
compleet gerenoveerde 
Jantjeskeet op de Jantjesplaat 
aan de Deeneplaatweg en het 
water Gat van den Hardenhoek. 
De keet werd in 1947 gebouwd 
en bood onderdak aan zeven 

arbeiders. Het bevatte verder stalruimte voor paarden met een 
hooizolder en een aantal van deze historische elementen zijn 
bewaard gebleven. 14 mensen kunnen prima verblijven in het unieke beeldbepalende en 
gerieflijke gebouwtje. Sono Tours gebruikt de Jantjeskeet o.a. om een overheerlijke barbecue te 
organiseren na een prachtige dag in een kano op het kabbelende Biesboschwater of op de e-
bike/tandem/gewone fiets door het weidse Biesboschland. Ook wandelen is mogelijk over het 
onlangs aangelegde Jantjespad. En zoals gezegd, wilt u blijven slapen, dan kan dat. 

 
Laat u verrassen door vele mogelijkheden 

 
√ Middag- en/of avondprogramma    √ Ander actief programma (zie site www.Sonotours.nl) 
√ Ruige route kajaktocht o.l.v. een gids     √ Lunch met kroket of soep 
√ Brabantse koffietafel en de Biesbosch    √ Koud/warmbuffet met dessertbuffet na  of BBQ 
√ Varen door en sportief in de Biesbosch    √ Drankarrangement 
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