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Kyk, in die hemel daarbo. 
Hy is altyd daar, so wil ons glo. 
Die maan, ’n groot ronde bal 
sal hy regtig val? 
 
Katryntjie kyk en kyk 
Sy weet mos hoe die maan moet lyk. 
Maar nou is die maan propvol 
sal hy in die hemel rol? 
 
Die venster oop, sterre skyn 
elkeen, tot die fynste fyn, 
die skoonheid wat die hemel bied. 
En Katryn? Sy sing haar lied!  
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Die nag toe die maan geval het 

 

Katryntjie lê in haar warm bed en luister na 

die pragtige musiek. Mamma is ’n fluit-

speler in ‘n orkes en hulle hou vanaand 

konsert. Nou oefen Mamma haar lied sodat 

sy mooi en reg kan speel.  

Die liedjie wat Mamma speel, is vir haar 

baie mooi. Sy kan al die woorde: “Fly me to 

the Moon” saam sing.  

Ouma het vir haar die woorde van die 

liedjie geleer en nou is dit haar maanliedjie.  

 

Ouma sê Mamma het met haar fluit tot 

binne-in ’n man se hart gespeel. Sy weet nie 

hoe dit kan gebeur nie, maar dit maak nie 
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rêrig saak nie, want nou het sy ’n nuwe 

pappa en twee boeties gekry. 

Sy en Mamma woon nou saam met 

hulle nuwe gesin op ’n plaas.  

 

Katryntjie is baie lief vir die maan. Elke aand 

voordat sy aan die slaap raak, kyk sy na die 

maan en die sterre in haar groot 

prenteboek.  

 

Die prenteboek was 'n geskenk van haar 

nuwe pappa. 
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Die prentjie waar die maan soos ‘n geel 

skyfie tussen die sterre hang, is vir haar die 

heel mooiste.  

 

Mamma het die eerste aand op die plaas vir 

haar gewys waar sy moet kyk om die maan 

mooi te sien.  

 


