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Met uw steun kunnen de steigers behouden blijven. Word daarom vriend van de stichting. Jaarlijks
organiseren we voor de vrienden van de stichting de “Houten Steiger Dag” en gaan de steigers op
met veel gezelligheid, een hapje, een drankje en muziek. Zo blijft u betrokken bij het wel en wee van
onze mooie steigers en houden de vrienden op een leuke en originele manier contact met elkaar.
De Houten Steigers in de havens van Colijnsplaat zijn voor het dorp een belangrijk stukje cultureel
erfgoed. De Houten Steiger in de jachthaven dreigt in de 1e week van januari 2009 te worden
gesloopt. Wij zijn van mening dat de houten steigers als nautisch monument zeer beeldbepalend zijn
voor het aanzien van de haven en onverbrekelijk verbonden met de ontwikkeling en historie van
Colijnsplaat, het Oosterscheldegebied en de Deltawerken.
Tot het behoud van de houten steigers in de haven van Colijnsplaat is de “Stichting behoud steigers
haven Colijnsplaat” in het leven geroepen. De stichting heeft als brede doelstelling het behouden en
onderhouden van het maritiem erfgoed in de haven van Colijnsplaat.
Met uw steun kunnen de steigers behouden blijven. Word daarom vriend van de stichting.
Jaarlijks gaan we voor de vrienden van de stichting op de steigers de “Houten Steiger Dag” met veel
gezelligheid, een hapje, een drankje en muziek organiseren. Zo blijft u betrokken bij het wel en wee
van onze mooie steigers en houden de vrienden op een leuke en originele manier contact met
elkaar.
Voor een bedrag vanaf minimaal € 15 Euro per jaar kunt u vriend worden. De eerste vrienden zijn
reeds binnen! Meer informatie volgt binnenkort!

http://www.steigerscolijnsplaat.nl
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