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En ineens is het oktober. Acht maanden lang hebben we 150 jaar Vooruit Nieuwe
Waterweg onder de aandacht gebracht. Met een bijzonder en gevarieerd
t
programma voor iedereen. Als een olievlek pakten bedrijven, historische
verenigingen, partners en de regiogemeenten de viering met ons op. Vandaag
kijken we terug op een geslaagde verjaardag van onze rivier en nog één keer
Vooruit tijdens het symposium van 13 en 14 oktober, op het ss Rotterdam.
Psst… Gelukkig is het niet helemaal voorbij. We hebben nog enkele mooie
activiteiten in petto. Dus grijp je kans om er met dit zachte herfstweer nog iets
van mee te pakken.
Doggerland gemist? Gelukkig hebben we de video nog!
Op 23 en 24 september brachten musici van Domestica Rotterdam en
zandkunstenaar Rosa van der Vijver het verhaal van Doggerland tot leven. Een
bijzondere en ontroerende voorstelling over zeespiegelstijging en de
vindingrijkheid van de mens.
Voor wie er niet bij was, vind je hier een video-impressie. Met dank aan Evert
Sevenhuijsen.
Geslaagd Festivalweekend 24 en 25 september
Ons festivalweekend op het Eiland van Brienenoord kende zaterdag een slow start
vanwege het weer, maar op zondag was het ongekend druk en gezellig. Alle
activiteiten die sinds maart rondom de rivier plaatsvonden kregen hier een
verdiende plek. En ook veel applaus van de bezoekers die zich kostelijk
vermaakten in de tenten, op het water en in de open natuur…
Vanaf 11 oktober: ‘Vier vrouwen en de Nieuwe Waterweg’ in Schiedam
Ook ontwerper, mediamaker en verzamelaar Anoek van Mil bedacht een activiteit
in het teken van de jarige Nieuwe Waterweg. In het Schreijershuisje in Schiedam is
zij het project ‘Vier vrouwen en de Nieuwe Waterweg’ gestart. De komende drie
maanden gaat zij met Schiedammers op zoek naar de rol en verhalen van vrouwen
in 150 jaar Nieuwe Waterweg. Van de eerste vrouwenstaking in Nederland aan de
Voorhaven in 1896 tot het werk van vrouwelijke sluis- en brugwachters in 2022.
Zie verder op onze website.
Laatste kans om deel te nemen aan ons symposium
Tijdens ons internationale symposium ‘150 years New Waterway’ nemen
internationale topsprekers je mee in de toekomst van stad en haven. Belangrijkste
gespreksonderwerp is hoe we groei en ontwikkeling moeten vormgeven tegen de
achtergrond van klimaatadaptie, energietransitie en verstedelijking. En hoe deze
ontwikkeling kan bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en
natuurwaarde in onze kustgebieden.
Wanneer: 13 en 14 oktober
Waar: ss Rotterdam
Meer info of direct aanmelden
Op 14 oktober is daar als bonus de installatie Groot Water van Maud van de
Beuken nog te bezoeken. Ook voor wie niet deelneemt aan het symposium.

15 oktober: slotmanifestatie
Op zaterdag 15 oktober kun je onze slotmanifestatie bijwonen in de Veerhaven, bij
het Calandmonument. Het belooft een echte happening te worden. Zo worden de
jarige Nieuwe Waterweg en zijn bedenker Pieter Caland geëerd met een eigen lied.
Loes Luca gaat het vertolken, bijgestaan door Pierre van Duijl en leerlingen van
Codarts Rotterdam. Een acteur draagt de column Haar van Boven voor die Wilfried
de Jong schreef over het monument. En… we dragen officieel het stokje van de
viering over aan de HAL, omdat 150 jaar geleden ook het eerste trans-Atlantische
schip naar het verre Amerika vertrok. Uit volle borst meezingend met Glenda
Peters die haar ode aan Rotterdam vertolkt, zwaaien we het cruiseschip
Rotterdam VII uit dat vanaf de overkant vertrekt voor een reis naar New York.
Neem je een witte zakdoek of shawl mee? Iedereen is van harte welkom! Meer
info vind je hier.
Zeelieden aan het Scheur: Welkom bij de Meet & Greet in Pernis
Op 26 oktober kun je persoonlijk kennismaken met fotograaf Leander Varekamp,
de bedenker van de foto-expositie Zeelieden aan Scheur. Voor dit project
portretteerde hij zeelieden. Schippers, matrozen, loodsen, roeiers en andere
zeelieden die wonen of werken rond het Scheur en de Nieuwe Waterweg.
Natuurlijk zijn er tijdens deze Meet & Greet ook een aantal zeelieden aanwezig.
Wanneer: 26 oktober om 16.00 uur
Adres: Pernisserhoofd 15 in Pernis
VOLG ONS IN DE MEDIA
Diorama Nieuwe Waterweg, de Nachtwacht van Rotterdam (AD)
Hoek van Holland voelt als het eindpunt van de stad (OPEN Rotterdam)
De Rotterdamse Haven wil schoon, slim en efficiënt zijn (NRC)

Met vriendelijke groet,
150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg

Meer informatie over het programma?
Bezoek onze website

Volg ons op:

