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BREDA - Het duurde even.voordat
de plannen er door waren, een
jaartje of tien,'maar toen de bouw
eenmaal begon, grng het razend-
snel. De nieuwbouwvan het Onze
Lieve Vrouwelyceum, naast het
oude gebouw uit 1926, is in rnaart
2o1o gestart en gisteren was het
tijd voor een feestje.
,,Geen openingshandeling want
we zitten er al een tijdje in, maar
we vieren wel de officiële opening.
'Want w€ zijn nu voorbereid op
een mooie toekomst en dat onder-
strepen we met een hapje en een
drankfe. Dat lijkt ons, zeker gezien
onze bourgondische achtergrond,
niet verkeerd", zei rector Cor Cla'
rijs, tevens oud-leerling.
Het feest was al begonnen met
een paar honderd brugklassers die
de. aula 'bestormden' en het lied
We're all in this together zongen.
De rector toonde zich geweldig
blij en trots: Blij omdat de school
verlost is van zestien noodlokalen,
een te kleine kantine van 225 m2
voor 1435 leerlingen, onvoldoende
ruimte voor fietsen en eerr gebrek
aan ruimte voor de medewerkers.
Wat kwam er bij?: een aula van
1.ooo m2, zz nieuwe les- en vaklo-
kalen, g ruimtes voor secties, een
sportvleugel met twee zalen en
een fitnessruimte.
,,Met dit gebouw hebben wij niet
alleen iets om van te genieten,
maar ook heeft Breda er een prach-

tig beeldbepalend gebouw bij ge-

kregen", aldus de rector. Wethou-
der Saskia Boelema, onder meer
van onderwijs, gaf hem daarin ge-

lijk ,,Met recht kan het OLV een
eyecatcher worden genoernd,
Maar uiteindelijk doe je het voor
de kinderen. Miin complimenten."
Een oud{eerling van het OLV Ma-

rie de Thouars, speelde,een mu-
ziekstuk op viool en vijf leerlingen
van het vwo zongen een Ab-
ba-medley.
Complimenten vlogen vervolgens
de aula in. Voor projectarchitect
Gerhard Vermeulen van HMV Bre-
da en de mensen van Van Hees-
wijkbouw en Kuiipers Installaties.

Beide directeuren hiervan boden
het lyceum een cheque van 2.5oo
euro aan voor een project dat er
Ioopt in Indonesië: Muttom. Daar-
na Í<onden de genodigden naar de
bar in de aula of vier' hap- en
drinkpunten die ze tegen konden
komen tijdens de rondwandeling.
Zoals gezegd: bourgondisch OLV.

Enkele honderden brugklassers van het OLV zongen een lied in de nieuwe aula, waarbii meteen bleek dat de akoes-

tiek erg goed is. - *-, foto Ramon Mangóld/het fotoburo
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