Zuidwestnieuws

Page 1 of 2

Feestelijke afsluiting 45-jarig bestaan In de Bogaard

Afgelopen veertien dagen heeft winkelcentrum in de Bogaard zijn 45-jarig jubileum uitbundig gevierd. Billie Bogaard, de mascotte van het
centrum, heeft zich voor goed gevestigd in Rijswijk. Hij presenteerde de druk bezochte Billie Bogaard Bingo Shows samen met Jeroen van der
Berg, waarmee hij ook zijn eerste cd-single heeft opgenomen.
Meer dan 8000 kinderen hebben de cd in ontvangst genomen. Het liedje is ook te beluisteren op www.billiebogaard.nl. De komende weken is Billie druk
bezig met de voorbereidingen voor de ontvangst van Sinterklaas op zondag 30 november.
Naast de wervelende modeshows is er druk getekend aan de langste tekening ter wereld. Het oude record is zondag voorbijgestreefd; de tekening is nu
5300 meter lang. Ruim 20.000 kinderen uit de Randstad hebben de laatste handjes gelegd aan een nieuw wereldrecord. Het record van de langste (kinder)
tekening ooit.
De tekening met het thema sport, spel en plezier zal 8 oktober gepresenteerd worden in het ADO Den Haagstadion. Om 10.00 uur zal de officiële meting
verricht worden voor het Guinness Book of records onder begeleiding van de burgemeester van Rijswijk. Daarna zal het stadion voor het publiek geopend
zijn tot 20.00 uur. Mede dankzij de firma BIC met ruim 100.000 stiften en de firma CVG met grote rollen dik tekenpapier is de recordpoging voor de
kinderen nu al een succes te noemen.
De organisatie LEREN DOEN en het winkelcentrum In de bogaard hebben deze actie samen met de Randstad-kinderen opgezet om op deze unieke manier
iets te doen voor de kinderen van Mappa Mondo, een initiatief van het Nederlandse Rode Kruis. Meer informatie over deze unieke recordpoging is te
vinden op www.wereldrecordpoging.nl.
Het jubileumfeest werd zondagmiddag afgesloten met een zeer druk bezocht optreden van eliZe. Het werd een gezellig feestje van bekende hits waar ook
de kinderen op het podium mochten verschijnen om samen met haar te zingen.
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snackbar De Wolf
De bal van…..
Het ballenteam was afgelopen week weer actief en dat had mede met het ‘bal-enweer&rsq...
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Mick van der Heiden
Sporttalent van de week
Mick van der Heiden is Dit keer de hoofdpersoon in mijn sportrubriek. Hij is pas vijf ja...
lees verder »

http://www.zuidwestnieuwsonline.nl/?p=archief&news=3261&zoekterm=billi

13-10-2008

