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Rondomstaal
Wijk aan Zee opnieuw bruisend middelpunt van de
schaakwereld
Het Tata Steel Chess Tournament, dat internationaal bekend staat als het
‘Wimbledon of Chess’, zal van 14 tot en met 30 januari 2022 plaatsvinden in
Wijk aan Zee.
Wereldkampioen Magnus Carlsen heeft laten weten dat hij in januari van de
partij is bij de 84e editie van het schaaktoernooi. Als vanouds zullen er ook
amateurs spelen in De Moriaan en zijn ook bezoekers weer
welkom. Vanzelfsprekend volgen we nauwlettend het overheidsbeleid met
betrekking tot het coronavirus. Mochten er nieuwe maatregelen volgen, dan
zullen we het toernooi daaraan aanpassen.
Inschrijven voor deelname aan het amateurtoernooi van het Tata STeel
Chess Tournament 2022 kan vanaf vandaag!

Foto: Hans van den Berg (directievoorzitter
Tata Steel Nederland – links op de foto) met
Anish Giri en Jeroen van den Berg (directeur
Tata Steel Chess Tournament – rechts op de
foto) tijdens de bekendmaking van de
deelnemers van de Tata Steel Masters 2022.

Lees meer over het Tata Steel Chess Tournament in januari 2022
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Open dag Academy

Overlast? Meld het bij ons

Benieuwd naar de voortgang van de
Roadmap Plus?

Meer weten over werken en leren bij
Tata Steel en de vakopleidingen van
onze bedrijfsschool?

Ondervindt u hinder van de processen
van Tata Steel in IJmuiden?

Het dashboard Roadmap Plus met de
huidige status van onze
omgevingsmaatregelen is weer up-todate. Ook leest u op het dashboard meer
over actualiteiten, het klachtenverloop en
de maatregelen die wij nemen om
overlast te verminderen.
Lees meer
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Schrijf dan nu in voor de open dag van
de Academy op 16 november a.s. van
15:00-20:30.
Tijdens de open dag is er de
mogelijkheid om allle vragen te stellen
aan onze docenten en leerlingen.

Dan kunt u dit aan ons melden door
gebruik te maken van het online
meldformulier.
Hierdoor kunnen wij direct en meer
gericht de bron op het terrein herleiden
en zo snel mogelijk maatregelen
nemen.

Lees meer

Lees meer

Together we make the difference

Volg ons

Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.
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