
Het feestje van Burgie, het aardvarken
      Aardvarken Burgie is bijna jarig! 
      Burgie heeft veel vrienden, allemaal 
      dieren uit Burgers’ Zoo.  
      De vrienden van Burgie komen bij 
     elkaar. Ze bedenken een plan voor een 
     verjaardagsfeestje. Als verrassing voor 
     de jarige Burgie. 

    De giraffe zegt: ‘Het feestje voor Burgie 
    moet echt heel gaaf worden. Iets heel 
    speciaals. Het beste verjaardagsfeestje 
    dat Burgie ooit heeft gevierd! 
    Wie heeft er een idee voor een leuk feestje?’

Hoi, ik ben jarig!
Ik ben benieuwd wat mijn 

vrienden voor mij verzinnen!



Ik vind een zwemfeestje
heel erg leuk!

De zwartpuntrifhaai heeft een idee.
 
‘Een zwemfeestje!  
Burgie mag op zijn verjaardag gaan zwemmen en duiken bij ons 
haaien in de Ocean!  
Al die kleurrijke vissen…  
Ik zou dat een heel leuk feestje vinden! En Burgie vast ook! Ik zie 
het al helemaal voor me…’

De andere dieren roepen: 
‘Nee! Burgie is een aardvarken. En aardvarkens houden niet van 
duiken zoals jij! 

Wie heeft er een beter idee?’



De pinguïn heeft ook een idee. 
  
‘Een haringparty!  
Iedereen mag zoveel haring eten als hij wil. Dat vind ik een 
geweldig feestje! En Burgie vast ook!  
Ik zie het al helemaal voor me…’ 

De andere dieren roepen:  
‘Nee! Burgie is een aardvarken. En aardvarkens lusten geen vis 
zoals jij. 

Wie heeft er een beter idee?’

Ik vind en haringparty veel leuker!



Ja joh, een klimfeestje is te gek!

De Maleise beer heeft ook een idee. 
 
‘Een klimfeestje! 
In de Rimba gaan klimmen is zó leuk!  
Wij klimmen met z’n allen in de hoogste bomen! En helemaal 
bovenin eten we dan een fruittaart!  
Ik vind dat een te gek feest! En Burgie vast ook! 
Ik zie het al helemaal voor me…’

De andere dieren roepen:  
‘Nee! Burgie is een aardvarken! En aardvarkens zijn niet gek op 
klimmen zoals jij. 

Wie heeft er een beter idee?’



Ik vind dat je lekker moet dansen 
op een feestje!

De flamingo heeft ook een idee. 
 
‘Een dansfeestje! 
We gaan met zijn allen dansen!  
Eerst allemaal linksom, dan allemaal rechtsom, stapje voor, 
stapje achter… heel gezellig!  
Dat lijkt me een heel leuk feestje. En Burgie houdt er vast ook 
van! Ik zie het al helemaal voor me…!

De andere dieren roepen:
‘Nee! Burgie is een aardvarken! En aardvarkens zijn niet dol op 
dansen. 

Wie heeft er een beter idee?’



Laten we een hardloopwedstrijdje 
doen op het feest! Dat is pas leuk!

De cheeta heeft ook een idee. 
 
‘Een hardloopwedstrijd!
We gaan lekker rennen in de Safari!  
Iedereen rent zo hard als hij kan. Niets is leuker dan rennen. 
Zo’n hardloopwedstrijd is het leukste feestje ooit! Vast ook voor 
Burgie!  
Ik zie het al helemaal voor me…!’

De andere dieren roepen: 
‘Nee! Burgie is een aardvarken! Jij houdt wel van rennen, maar 
aardvarkens rennen helemaal niet graag. 

Wie heeft er een beter idee?’



Nou, ik vind dat dagje wellness het 
mooiste kado dat je kunt geven.

De neushoorn heeft een ook een idee. 

‘Een wellness-dag! 
Laten we Burgie uitnodigen op een wellness-dag.  
We gaan heerlijk in de natte modder liggen en helemaal 
ontspannen… lekker!  
Ik zou zo’n feestje echt heel leuk vinden. En Burgie vast ook!  
Ik zie het al helemaal voor me…!’

De andere dieren roepen:  
‘Nee! Burgie is een aardvarken. En aardvarkens liggen niet zo 
graag in de natter modder zoals jij. 

Wie heeft er een beter idee?’



Ik was laastst op bezoek bij 
de aardvarkens in de Bush.

De kroonduif zegt :
 
‘We willen voor Burgie toch een verjaardagsfeestje organiseren 
dat HIJ heel leuk vindt? En niet iets doen wat vooral WIJ leuk 
vinden? 
Zoals jullie weten, woon ik in Burgers’ Bush. Net als Burgie.  
Ik heb de afgelopen weken opgelet wat hij heel graag doet. Ik 
heb dus een idee wat Burgie leuk vindt…. ‘

En de kroonduif fluistert alle dieren haar idee in het oor… de 
dieren knikken en lachen. Ja, DAT gaan ze samen doen op de 
verjaardag van Burgie!



Yeahhhhh, een slaapfeestje, 
dat is een superkado!

Een paar dagen later is Burgie jarig. Burgie is heel blij.  
Hij voelt zich echt een ‘feestaardvarken’. 

Al zijn dierenvrienden komen op verjaardagsvisite. Met 
kadootjes voor Burgie. En met een lekkere mierentaart.

En dan begint het feestje dat zijn vrienden voor hem hebben 
bedacht. Het leukste feestje dat Burgie ooit heeft gevierd.  
Ze doen wat Burgie bijzonder graag doet. En wat hij bijzonder 
goed kan. 

En jullie weten het vast al: het verjaardagsfeestje van Burgie 
duurt de hele nacht en het is…. een slaapfeestje!


