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Met dit soort tropische temperaturen zie je dat mensen verkoeling zoeken langs
t
het water. Of een stukje gaan varen. Een mooi moment om een veel gestelde
vraag te beantwoorden. ‘Loopt de Nieuwe Waterweg helemaal door naar
Rotterdam en begint dan pas de Nieuwe Maas?’ Het antwoord is nee. De Nieuwe
Maas begint bij Slikkerveer en eindigt 24 kilometer westelijker bij Vlaardingen.
Daar komt ze met de Oude Maas samen in het Scheur. Pas vanaf de
Maeslantkering stroomt ze als Nieuwe Waterweg verder naar zee. En dus vieren
we dit jaar feest langs de Nieuwe Maas, het Scheur én de Nieuwe Waterweg!
Spektakelweekend in Maassluis
Het laatste weekend van juni stond Maassluis bol van de festiviteiten, ter ere van
150 jaar Nieuwe Waterweg. Hoogtepunt was het theaterspektakel ‘Pas
Halverwege’. In de voorstelling werden historische verhalen vermengd met
persoonlijke verhalen uit het heden. Met als rode draad het water van de Nieuwe
Waterweg en in Maassluis van het Scheur.
De Hoekse Waterdagen zitten er weer op
Ook in Hoek van Holland kijken we terug op een supergeslaagd event. Van Hoekse
verhalen tot klimwand en van bingo tot poëzie: tussen 7 en 10 juli bezochten zeker
1500 mensen de Hoekse Waterdagen. ‘Er hing echt zo’n relaxte festivalsfeer,’
vertelt Annet Schipper, een van de organisatoren vanuit Cultuur Concreet. ‘Met
veel blije mensen, prachtig weer en een heel divers aanbod in activiteiten. En ja,
mét uitzicht op de Nieuwe Waterweg hè, wat wil je nog meer!’ Annet geeft aan
dat ze er met z’n allen enorm hard aan hebben gewerkt en ze nog steeds nageniet
van het succes. ‘Volgend jaar gewoon weer en dan gaan we voor tien dagen!’
Kaartverkoop Het verdronken land van Doggerland is nú gestart
Een miljoen jaar geleden stond de bodem van de Noordzee nog droog en liep je
gewoon door naar Engeland. Het was een toendra, waar mensen en dieren in
welvaart leefden. Tot dit Doggerland door de zeespiegelstijging ten onder ging.
Nog eenmaal komt deze verdwenen prehistorische wereld tot leven. In een
muzikaal beeldende voorstelling over zeespiegelstijging en het
aanpassingsvermogen van de mens. Een soundscape en zandkunst verbinden het
muzikale verhaal, uitgevoerd door muziekensemble Domestica.
Te zien in de Glasfabriek van Schiedam, alleen op 23 en 24 september.
Koop hier je kaartjes!
Je eigen omgeving verkennen? Neem het OV…
Blijf je deze zomer in de buurt? Met ons 150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg
arrangement kun je lekker met de bus, tram, metro of Waterbus op pad. Het
vervoersarrangement is verkrijgbaar via de link op onze website. Je ontvangt er het
hele verdere jaar ook kortingen mee op je kroket, kop koffie of entree. Goed
nieuws: steeds meer bedrijven haken aan.
Op de website vind je ook voor een overzicht van alle deelnemende bedrijven en
de actuele aanbiedingen.

Nóg een paar plekken vrij voor Atelier Futurelab
Hoe sta jij tegenover de huidige uitdagingen rond klimaat, energie en
digitalisering? En lijkt het je leuk om in creatieve ateliers oplossingen te vinden
voor deze uitdagingen? Schrijf je dan in voor Atelier Futurelab. Atelier Futurelab
vindt tussen 19-22 september plaats in EIC Mainport Rotterdam.
Iets voor jou of een bekende? Er zijn nog enkele plekken vrij.
13-15 oktober: internationaal slotsymposium op het ss Rotterdam
We sluiten de viering af met een driedaags slotsymposium over the history and
future of shipping channels. Met internationale sprekers en interessante
onderwerpen als challenges and implications for water management en spatial
planning and design. Ook de locatie kan niet beter: op het ss Rotterdam!
Interesse? Meer informatie vind je hier.
WaterWalks
Grijp je kans om de Maas op een nieuwe manier te ontdekken, met WaterWalks!
Neem een kijkje langs de oevers en inspireer via de speciale app anderen weer met
je eigen verhaal over de rivier, de havens en de mooiste plekken.
Tips voor juli - augustus
Tentoonstelling levend landschap, stedelijk Museum Schiedam
Expositie 150 jaar Nieuwe Waterweg, Westlands Museum
Maassluis vaart, elke zaterdag tijdens het vaarseizoen
Kids aan de Vlieten: het leukste waterfeest in Maassluis voor kinderen tot 13 jaar
Communicatie
Organiseer je zelf ook een activiteit in het teken van 150 jaar Nieuwe Waterweg?
Meld die dan aan op onze website. Op die manier trekken we zoveel mogelijk
samen op.
Overige vragen kun je stellen via info@150jaarnieuwewaterweg.nl
Met vriendelijke groet,
150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg

Meer informatie over het programma?
Bezoek onze website
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