
Uitstoot Tata 
in het nieuws
De uitstoot van Tata Steel houdt de 
gemoederen in de regio flink bezig. Uit het 
nieuwste RIVM-rapport blijkt dat de 
protesten van omwonenden bepaald geen 
loze kreten zijn. Burgemeester Dales in 
Nieuwsuur: ,,Tata moet blijven, maar niet 
op deze wijze.’’ Foto: Raymond Robart

Peter Stam (LGV) 
vertrekt
Peter Stam legt zijn taak als gemeente-
raadslid neer. Het 69-jarige raadslid uit 
Velsen-Noord maakte, met een tussen- 
pauze van een jaar, twee keer deel uit van 
de fractie van Velsen Lokaal. Een jaar 
geleden sloot hij zich aan bij de fractie van 
LGV. Foto: gemeente Velsen

Aanleg glasvezel 
van start
Selecta Infratechniek begint met het 
aanleggen van glasvezel. In de hele 
gemeente worden 21.000 glasvezelaanslui-
tingen gerealiseerd. De eerste kabel gaat 
de grond in aan de Dollardstraat. Er wordt 
in totaal ongeveer 134 kilometer gegraven 
in zo’n 1,5 jaar. Foto: Reinder Weidijk

Evenement 
‘Ontdek Velsen’
Ruim duizend bewoners hebben de activi-
teiten in de gemeente Velsen (her)ontdekt. 
Het evenement ‘Ontdek Velsen’ lijkt 
daarmee een schot in de roos te zijn. 
Veertig organisaties boden de mogelijk-
heid een kijkje in de keuken te nemen. 
Foto: aangeleverd 

Alternatieve 
Vissenloop
Net als in 2020 kan de Vissenloop niet 
doorgaan. Toch wilde de organisatie dit jaar 
iets organiseren. Voor 10 euro kunnen deel-
nemers een route van 10 kilometer kopen. 
Aan deze alternatieve Vissenloop nemen 
254 mensen deel wat een mooi bedrag 
voor KWF opleverde. Foto: aangeleverd

Pollution 
Art Festival
In Velsen, Heemskerk en Beverwijk zijn 
onder de noemer Pollution Art Festival 
speciale kunstwerken van afval te vinden 
die met elkaar verbonden zijn door middel 
van een fietsroute. Men wil de gezamen-
lijke verantwoordelijkheid voor het 
probleem benadrukken. Foto: aangeleverd

Eindelijk weer 
op de planken
De leden van musicalvereniging Unidos 
hebben er lang op moeten wachten, maar 
eindelijk kunnen ze weer doen wat ze zo 
graag doen: optreden voor publiek! In de 
Stadsschouwburg Velsen geven ze in drie 
dagen tijd vijf voorstellingen. 
Foto: Henk Groen

Cruiseschip 
mét passagiers
Voor het eerst na de corona-uitbraak komt 
er weer een passagiersschip mét passagiers 
door de sluizen. De Spirit of Adventure 
komt vrijdag 8 oktober onder ‘mist-ieke’ 
omstandigheden in de IJmondhaven aan. 
Foto: Erik Baalbergen

Bijzondere 
Coming Out Day
Traditiegetrouw organiseert de Velsense 
Regenboogbrigade ter gelegenheid van 
de internationale Coming Out Day een 
theatrale talkshow. Gastheer is Paul 
Haenen. Er ontstaan mooie, emotionele, en 
nog altijd actuele discussies. 
Foto: Ton van Steijn

Boom van 
Ontmoeting
De ‘Boom van Ontmoeting’ op het Kenne-
merplein is gepresenteerd. De boom en de 
bankjes kwamen er op initiatief van Chris-
tenUnie Velsen. Doel is inwoners de moge-
lijkheid te bieden elkaar te ontmoeten. 
Foto: aangeleverd

Afvalcontainers 
op Schiplaan
Met een korte ceremonie worden de 
nieuwe ondergrondse afvalcontainers bij 
de Schiplaan officieel in gebruik genomen. 
De bedoeling is dat bewoners thuis hun 
afval al scheiden en het hier vervolgens 
gescheiden weggooien. 
Foto: Bos Media Services

Felisenum viert 
70-jarig bestaan
Gymnasium Felisenum viert haar 70ste 
verjaardag. Onderdeel van de festiviteiten is 
een groepsfoto op het veld voor het school-
gebouw. Tezamen vormen leerlingen en 
personeel de Hermeskop, die in het logo 
van de school staat. Foto: aangeleverd
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