
Het verhaal van  
Knot, de Palitsekoning



Hallo allemaal, 

Ik ben Knot, de Palitsekoning. 

Jullie kennen mij niet ?  
Jullie hebben nog nooit van mij gehoord? 
En jullie weten echt niet waar ik woon?

Dat is eigenaardig, want ik woon hier  
al heel lang, samen met al mijn Palitserkes.  
Al zolang ik mij herinner, en dat is heel lang.

Palitse is een beekje dat zich mooi slingert  
door de vallei: de Palitsevallei, in Liedekerke. 
De vallei bestaat uit onzichtbare bronnetjes 
(of ‘kwel’) en natte broekbosjes. 
In de lente groeien hier mooie bloemen  
en planten zoals de bosanemoon en ook  
de lekkere daslook. Dat eten onze Palitsekids  
heel graag. Onze zoon Finne heeft zelfs  
een leuk receptje met daslook:



En dan is er nog de eenbes.  
Die mag je zeker niet opeten want ze is giftig!

En de grote paardenstaart.  
Ja, die is wel redelijk groot, 

maar toen de dino’s nog leefden  
was ze zo groot als een boom.

En als je dorst hebt is er schapenzuring. 
Da’s lekker verkwikkend.

Ja, wij weten het wel:  

“Prei in maart en daslook in mei,  
en men is het hele jaar doktervrij”

Daslook is immers een natuurlijk medicijn.  
Je wordt er berensterk van. Echt waar! 

Da’s het eerste wat een beer eet na zijn winterslaap.  
En een beer is toch heel sterk, of niet?

Neem een wortel en een blaadje daslook. 

en rol het blaadje rond de wortel.  

‘Kijk’, zegt hij dan...  

‘Een wortel met een jasje aan!’. 



We kunnen hier in de Palitsevallei ravotten,  
een lekker badje nemen in de poelen, 
overheerlijk water drinken uit de bronnetjes... 
Echt, we hebben hier een fantastisch leven.

Wat vraag je?  
Met hoeveel palitserkes we zijn? 
Wel we zijn met 25 families en elke familie  
bestaat uit een pa-Palitse, ma-Palitse  
en enkele Palitse-kindjes.

Waar we wonen?... 
Meestal in holen en gaten van de knotwilg 
zoals je hiernaast kan zien.



Zo’n knotwilghuisje is echt heel leuk. 
In de winter zit je’r lekker warm  
en in de zomer is het er heerlijk koel.

Bovendien hebben wij voortdurend 
gezelschap van vogels en andere beestjes  
zoals muizen en marters....

Ho ja, nog iets!  Op een knotwilg  
kan je soms een rare zwam zien:  
de tonderzwam.  
Als jullie op bezoek komen, kan ik  
daar wel een en ander over  
vertellen.

En dan is er nog LOU, de bosuil. 
Die houdt onze vallei hier goed in het oog. 
Héél goed!...



...want zo’n bosuil kan zijn kop  
bijna helemaal ronddraaien.  
En met zijn grote zwarte ogen ziet hij dan  
ook alles wat rondom hem beweegt.

En bij ‘t minste onraad waarschuwt  
hij ons dan met zijn speciale roep:  
hoehoehoe, hoehoehoe...

Goed hé dat we zo’n valleiwachter hebben!

Ja, we zijn hier echt heel gelukkig... 
Of moet ik zeggen... we waren heel gelukkig. 
Want er is een groot gevaar voor ons... 
De mens. Ja, jullie dus. 

Maar ook jullie ouders.  
Echt waar, vaak is het oppassen geblazen  
als jullie hier geweest zijn...

Ja, mensen en mensenkinderen komen hier  
in de Palitsevallei vaak wandelen en spelen  
en dat vinden we wel leuk. 

We kunnen jullie immers goed begluren  
vanuit onze huisjes en vaak moeten we dan  
erg lachen, zeker als jullie erbij zijn, maar...

Meer en meer worden papiertjes zomaar  
op de grond gegooid. Maar ook blikjes 
en plastic en nog veel veel meer vuil!

En dat is voor ons, en voor andere kindjes 
echt wel gevaarlijk. Die steken het soms  
in hun mond of trappen in een glasscherf  
of een blikje...

Maar ook onze lieve vrienden, de dieren 
zijn vaak het slachtoffer...



Tja, er is hier wat afgeweend toen, 
zowel van pijn als van verdriet. 

Maar gelukkig kon onze Palitsedokter Weetal 
een zalfje maken en zijn ze ondertussen 

weer goed hersteld. 

Hopelijk gebeurt dit nooit meer!  
Maar daarvoor heb ik jullie hulp  

echt nodig!!!

Zo was Sien de ekster 
erg gekwetst vorige week.

Je moet weten, eksters zijn heel nieuwsgierig.  
Ze stelen alles wat blinkt en nemen het dan 
mee naar hun nest. En zo had Sien een stukje 
blik meegenomen. Messcherp is dat!

Je kan het al raden!  In hun kleine nestje  
hebben zowel Sien als haar jongen hun pootjes 
erg gekwetst aan dat akelige stuk blik.



Ik nodig jullie dan ook uit  
om samen op verkenning te komen  

in onze mooie Palitsevallei.

En misschien kunnen jullie daarna wel 
samen met ons feestvieren !

Maar om onze vallei goed te leren kennen, 
moeten jullie eerst wel enkele opdrachtjes 

tot een goed einde brengen.

Het wordt dus een echte ontdekkingstocht! 
Trek alvast jullie laarzen aan  

en dan kunnen we vertrekken.

En ik ben er zeker van, 
 na jullie bezoek en hulp  

zal ik als koning van de Palitsevallei 
opnieuw echt gelukkig zijn !!!



Welkom 
in mijn Palitsevallei te Liedekerke 

voor een spannende, 
en avontuurlijke 

ontdekkingstocht
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