


De historie van Giersbergen, de kleinste woonkern van Heusden, is een onbekend verhaal. 
Het gehucht van nu vijftig inwoners en schilderachtige boerderijen ligt al eeuwenlang aan de 
noordgrens van de Loonse en Drunense Duinen. Het bezit geen kerk of school, maar heeft 
wel bossen, duinen, horeca en recreatie. Het gehucht met bijna 100 paarden is in 1244 als 
abdijhoeve van Ter Kameren bij Brussel ontstaan. Hertog Hendrik II van Brabant schonk de 
abdij nieuwe woeste grond langs de Bossche zandbaan naar Breda om te laten beweiden. 
De 16-eeuwse Maaihoeve is als Rijksmonument bewaard gebleven en gerestaureerd. 
Historicus dr. Kees van den Oord heeft de geschiedenis van de Duinen en Giersbergen vanaf 
de laatste IJstijd tot in 2021 gereconstrueerd. Het is een verhaal van de vuurstenen bijl 
van amateurarcheoloog Jan Ossewaarde tot de moderne pensionpaarden van D’n Dries. 
Giersbergen was tot voor kort een besloten agrarische gemeenschap van enkele families, men 
leeft nu van recreatie en toerisme. 
Voor het eerst beschrijft Kees van den Oord de schilderijen, de foto’s, de sport, de recreatie, 
het landschap en de flora en fauna in en rond Giersbergen. De voormalige middeleeuwse 
uithof is veranderd in een druk bezochte natuurpoort voor wandelaars, fietsers en ruiters 
die genieten van de groene oase tussen Tilburg, Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. Op en rond 
Giersbergen vinden jong en oud rust, gezondheid en ontspanning. Natuurfotograaf Ad Hartjes 
heeft het dagelijks leven, de zandpaden, de Duinen en het prachtige coulisselandschap vastgelegd.

Het fullcolour boek Van Uithof naar Natuurpoort van ca. 152 pagina’s verschijnt vrijdag 1 oktober 
tegen de prijs van € 22,00. Bij voorinschrijving tot 21 september is de uitgave slechts € 19,00. 
Het boek is vanaf 1 oktober op de vaste verkooppunten, in de webshop en op donderdag/
vrijdag in de Maaihoeve op Giersbergen te verkrijgen. 

U kunt het boek op de volgende wijze bestellen:

A Deze flyer ingevuld inleveren bij: 
 Gonnie van Veluw, Maaihoeve, Giersbergen 2a, Drunen
B Deze flyer ingevuld inleveren bij of opsturen naar: 
 Bart Beaard, Grotestraat 103, 5151 JD Drunen
C Deze flyer ingevuld inleveren bij of opsturen naar: 
 Adrie Verboord, Nieuwkuijksestraat 92, 5253 AJ Nieuwkuijk
D Deze flyer ingevuld inleveren bij of opsturen naar: 
 Toon Groot, Heusdenseweg 2, 5154 EJ Elshout
E Een mail sturen naar oordhist@gmail.com
F Bestellen via webshop: www.hkkonsenoort.nl

Ik wil graag .................. boek(en) Van Uithof naar Natuurpoort bestellen voor de prijs van € 19,00

Naam: ............................................................................................................................................................................................. 

Adres: ..............................................................................................................................................................................................

Graag het bedrag overmaken naar de rekening van de HKK: NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK 
Onsenoort o.v.v. het adres en het boek Van Uithof naar Natuurpoort. De boeken worden begin 
oktober thuisbezorgd of opgestuurd.

Van Uithof naar Natuurpoort
Giersbergen een Brabants gehucht uit 1244


