Eindopdracht 4: Ontdek je plekje
Huiswerk voor bijeenkomst 4.
Inleiding
De cursus Gastheer van het Landschap is bedoeld om je te laten kennismaken met verschillende aspecten
en verhalen van de Kalmthoutse Heide. De gedachte hierachter is dat je met meer kennis en een grotere
betrokkenheid je gasten zult kunnen informeren en doorverwijzen.
Hiervoor is het belangrijk dat je de aangereikte gebiedsinformatie uit de cursus aanvult met feiten,
wetenswaardigheden en verhalen over de omgeving van je eigen bedrijfslocatie. We gaan daarom in het
kader van de cursus ook met ieders eigen werkomgeving aan de slag. De resultaten daarvan worden tijdens
de laatste bijeenkomst gepresenteerd. Op deze manier breiden we gezamenlijk de gebiedskennis uit, en
ontstaat er een breed palet van pareltjes en verhalen uit het gebied.

Eindopdracht ‘Ontdek je plekje’
Kies een voor jou bijzondere plek of gebied in de buurt van je eigen bedrijf, die een relatie heeft met
Grenspark de Kalmthoutse Heide of waarvan je de relatie wilt onderzoeken. Je kunt daarbij denken aan een
gebiedje met een 'vreemde' naam, een watertje, een bosje, een natuurgebiedje, etc. Probeer van deze
locatie zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en te bundelen. Dat hoeft niet uitgebreid te zijn: twee A4tjes inclusief foto’s en/of kaarten is genoeg. Samenwerken met medecursisten mag, graag zelfs!

Zaken die aan de orde kunnen komen zijn:
1. Naam van de locatie met herkomst/uitleg van de benaming
2. Beschrijving met bijzonderheden van de locatie (liefst met foto of andere afbeelding)
3. Ontstaansgeschiedenis I historie van de locatie
4. Gebruik van de locatie
6. Wat verder interessant is om te vertellen (een volksverhaal, gebeurtenis, een mysterie?)

Suggesties:
Als je niet direct een bijzonder plekje of onderwerp te binnen schiet, moet je eens denken aan
naambordjes langs wegen en gebieden of op hekken, gevels van boerderijen of andere gebouwen. Ook kun
je er eens de topografische atlas of een gewone landkaart op naslaan, of een rondje gaan fietsen. Vind je
iets wat je aanspreekt, probeer dan de bovengenoemde aandachtspunten zo volledig mogelijk in te vullen.
Zeker weten dat het leuke feiten oplevert en je er veel plezier aan zult beleven!

Mogelijke informatiebronnen:
Historische topografische atlassen, gemeentelijke- en waterschapsarchieven, bibliotheek, internet, oudere
bewoners van het gebied, gebiedseigenaar en/of beheerder en... de plek of het gebied zelf!

Eindproduct van deze opdracht:
o

Eén à twee A4 informatie over de onderzochte plek, inclusief foto’s/kaarten o.i.d.

o

Een eindpresentatie tijdens de laatste bijeenkomst van ca. 4 minuten.

o

Bij voorkeur worden elementen uit de cursusbijeenkomsten meegenomen in de eindopdracht.

o

Na de cursus werken we verder aan de doorvertaling van de eindpresentaties naar concrete
beleefproducten over Grenspark De Kalmthoutse Heide voor je gasten.

