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Brand in Wolfert Lyceum

Bergschenhoek - Vrijdagmiddag is het Wolfert Lyceum korte tijd ontruimd.
Honderden leerlingen werden opgevangen in een nabijgelegen sporthal.

De brandweer ontving omstreeks 12:45 uur een melding van een brand in een
schoolgebouw aan De Zijde in Bergschenhoek. Door laswerkzaamheden bij het
Wolfert Lyceum was de brand ontstaan, de school was binnen vijf minuten
ontruimd volgens de directeur van de school.

De brandweer had de brand snel onder controle, hierna zijn er diverse metingen
verricht en heeft de brandweer het pand geventileerd. Nadat het sein
brandmeester werd gegeven mochten de leerlingen terug naar binnen om hun



spullen te pakken, waarna zij naar huis mochten.
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Meest gelezen

Auto belandt op zijn kant 17/10 299 keer gelezen

Tim en Sem combineren stage met goed doel 16/10 248 keer gelezen

Brand in Wolfert Lyceum 18/10 242 keer gelezen

Blik op Dorpsgenoten: Jeroen Brabander 4 17/10 189 keer gelezen

Marktplein

Laatst toegevoegd
Te koop seniorentelefoon 6 sep, 11:59

Naar Marktplein

Nieuwe vacatures

Diverse Vacatures 
Potplanten kwekerij van den Bosch

Vacature 
Berckendael Zorgvilla

Vacature Penningmeester 
Vereniging Humanitas
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Vacature Directeur 
St. Welzijn en Ondersteuning Pijnacker Nootdorp

Diverse Vacatures in Bleiswijk (LM) 
Van Son & Koot BV

Alle vacatures
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