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Voorwoord

Hallo, ik ben Sterre 

Jongedijk. Ik ben acht 

jaar en woon in 

Oosterhout met mijn 

vader en moeder, mijn 

zus Bloeme en mijn 

hondje Stoffer.

Ik ben altijd al bezig 

geweest met verhalen. 

Ik heb mezelf leren lezen 

en schrijf heel graag. Ik 

heb ook nog andere hobby’s, zoals toneel spelen, 

tennissen, zingen en dansen.

Ik hoop dat kinderen meer gaan lezen en elkaar mooie 

verhalen vertellen. Dat is mijn doel en daarom heb ik 

dit vrolijke boek geschreven. Ik ben dankbaar dat 

mijn vriendin Rose Marie mooie tekeningen heeft 

gemaakt. Ik wens jullie veel leesplezier toe!

Sterre
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De hoofddieren

Naam: Feestvarken

Karakter: Vrolijk en gezellig

Hobby’s: Feesten

Naam: Zebra

Karakter: Avontuurlijk maar soms wat angstig en 

een kletskous

Hobby’s: Knutselen en shoppen

Naam: Eekhoorn

Karakter: Behulpzaam, boevig en slim

Hobby’s: Buitenspelen en schilderen

Naam: Egel

Karakter: Stil, maar soms enthousiast

Hobby’s: Sporten 
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1. De uitnodiging

“Trrrrrring, trrrrrring” de wekker van het Feestvarken 

gaat. “Ha, heerlijk geslapen” zegt Feestvarken. Hij 

rekt zich goed uit. “Hmmm, wat voor feest zal ik 

vandaag verzinnen? Een ontbijtfeest? Nee, dat heb ik 

al een keer gedaan. Misschien…. Ja, ik weet het! Ik 

maak een bioscoop hier thuis. Dat heb ik nog nooit 

gedaan. Welke film zullen we gaan kijken? Ja, ik weet 

het: we gaan ‘Dierenparadijs’ kijken!”

Feestvarken begint direct met het maken van de 

uitnodigingen. Na veel geknutsel zijn ze af. “Nu alleen 

nog brengen” zegt Feestvarken. “Allereerst ga ik naar 

Eekhoorn.”

Hij trekt zijn jas aan en gaat de deur uit. Even later is 

hij bij Eekhoorn aangekomen. “Eekhoorn?” roept 

Feestvarken.

“Jao, grat gris err?” vraagt Eekhoorn met volle mond. 

“Een uitnodiging voor jou. Ik organiseer een 

bioscoopfeestje bij mij thuis.”

“Greuk zegh Festmarken!” zegt Eekhoorn. 
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