
Even voorstellen, Mark Timmermans 
 

Afgelopen december verraste voorzitter Bert van 
Essen me met de vraag of ik het bestuur van 
heemkundekring Den Beerschen Aard wilde 
versterken. Soms gaan dingen snel. Tijdens de 
drukbezochte algemene ledenvergadering van 4 
februari 2019 ben ik Kees de Kroon opgevolgd als 
bestuurslid. Op verzoek van de redactie van De Berse 
stel ik me hierbij voor. Al schat ik in dat de meeste 
Beerzenaren me wel kennen. In ieder geval van zien. 
Want met mijn 2 meter lengte valt het niet mee om 
me te verschuilen… 
 
Onbezorgde jeugd 
Op 6 december 1978 ben ik als oudste zoon van Jan 
en Mia Timmermans-De Koning geboren in mijn 

ouderlijke woning tegenover de inrit van het pakhuis aan ’t Ven in Middelbeers. 
Voor de ouderen onder ons: ik ben een kleinzoon van Mart en Sjaan Timmermans-
Neggers, die een gemengd boerenbedrijf runden aan de Voorste Heistraat en later 
woonden aan de Sint Jorisstraat. Ik heb genoten van een onbezorgde jeugd in ons 
gemoedelijke dorp. Samen spelen ’op’ de crèche in de huidige brandweerkazerne. 
Naar de ‘grote’ basisschool van Peter van Moorsel en Monique van Erve. Voetballen 
op het trapveldje in de Heivelden en bij de Beerse Boikes met trainers Jan van de 
Sande en Toon Lathouwers. Kermis, carnaval, de Pinksterfeesten, het ODI-
toernooi, Splinter. Voorgezet onderwijs op het Odulphus Lyceum in Tilburg. Op de 
fiets, met een walkman voor cassettebandjes, folders bezorgen in de uithoeken 
van Westelbeers. Aardbeien steken en asperges plukken (of was het andersom?) 
bij Geert en Ine Huijbers. Tomaten plukken en dieven bij Corné ‘Sloai’ Smulders. 
Friet bakken bij De Vier Linden van Adrie ‘friet’ van Beers. Vendelen bij de guld. 
Buurten aan de biljarts van Joop en Els Verhoeven. Een pilske drinken bij café De 
Doornboom of ‘de Vugts’. De ludieke ‘Tocht der Tochten’. Stilaan raakte ik bewust 
van de dorpse charmes van De Beerzen, de vele culturele activiteiten, de kleurrijke 
geschiedenis en de bijzondere natuur- en landschapswaarden. Niet bepaald zo 
gewoon als ik als jong menneke dacht. Tijdens mijn studie planologie en 
ruimtelijke ordening in Breda ben ik in Middelbeers blijven wonen. Mijn sociale 
bezigheden vond ik te belangrijk om op kamers te gaan. Vanuit huis ben ik -
uiteraard in Middelbeers- gaan samenwonen en vervolgens in 2007 getrouwd met 
de leukste vrouw uit Diessen, Cindy Verspaandonk. Valentijnsdag in 2009 is onze 
dochter Janne geboren. En op ‘3e Kerstdag’ een jaar later onze zoon Jens. Het 
moge duidelijk zijn dat ik trots ben op mijn gezin! 
 
In dienst van de samenleving 
Een collega plakte jaren terug de kop van een krantenartikel met Timmermans in 
dienst van de samenleving op mijn bureau. Het stuk ging over een 
achternaamgenoot, maar is zeker op mij van toepassing. Mijn hart en kracht liggen 
bij de publieke zaak. Ik voel me dan ook op mijn plek in mijn werk als senior 
medewerker ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente Best. Met name heb ik me 
de laatste jaren beziggehouden met ontwikkelingen in het landelijk gebied. Aan de  
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keukentafel bij (vaak noodgedwongen stoppende) boeren. Met Brabants 
Landschap werken aan natuurontwikkeling. Realisatie van een natuurbrug over de 
A2 en -momenteel in aanbouw- over het spoor. Ontwikkelen van recreatiegebied 
Aquabest. Verplaatsing van cultuurhistorische boerderijen. Afstemming met het 
waterschap. Doorgroei van dierenpark De Vleut naar dé Groene Poort vanuit de 
stadsregio Eindhoven naar nationaal landschap Het Groene Woud. Verbreding van 
de A58. Kortom, veel en vaak leuk werk als planoloog. Momenteel 
vertegenwoordig ik Best vooral in regionale samenwerkingen op het vlak van 
ruimte en wonen. Met regelmaat ben ik dan ook te vinden in het provinciehuis, het 
Eindhovens’ stadhuis, het Streekhuis in Liempde en diverse overleglocaties in 
Zuidoost-Brabant. 
 
Ik ben, net zoals velen, behoorlijk actief in de Beerse samenleving. Zo ben ik van 
jongs af aan betrokken bij voetbalvereniging Beerse Boys: zelf voetballen, 
jeugdleider/-trainer, leider van diverse seniorenteams, secretaris jeugdbestuur, 
bestuurslid en voorzitter voetbaltechnische commissie, clubscheidsrechter en 
redacteur van het helaas ter ziele gegane clubblad ‘De Punter’. Dit seizoen zet ik 
me in als jeugdtrainer en -leider van JO9-2, teammanager van het 1e herenelftal 
en fluit ik af en toe een wedstrijdje.  
In 2003 heb ik met Corine Ridder het (inmiddels opgeheven) leefbaarheidsplatform 
‘Hart voor de Beerzen’ opgericht, dat onder meer partij was bij de provinciale 
gebiedsopgave ‘De Levende Beerze’ en de herontwikkeling van het dorpshart van 
Middelbeers. Om draagvlak en financiële middelen voor  ontmoetingscentrum ‘Ons 
Mevrouw’ te genereren, heb ik destijds als voorzitter van de Stichting Dorpshart 
De Beerzen het Hartje Winter Festijn (2008) en Hartje Zomer Festijn (2009) mee 
georganiseerd. Komend jaar wordt als sluitstuk eindelijk het openbaar gebied van 
het Middelbeerse dorpshart opgewaardeerd. In de werkgroep Verkeer ben ik 
betrokken bij de aanpak van de provinciale weg N395. Wat mij betreft wordt die 
drukke weg veiliger met een meer dorpse, groene uitstraling. Het ziet ernaar uit 
dat dit gaat lukken. 
Omdat ik het te makkelijk vind om vanuit de luie stoel commentaar op de 
gemeente te hebben, heb ik me in 2009 aangesloten bij de politieke partij CDA 
Oirschot-De Beerzen. In de bestuursperioden 2010-2014 en 2014-2018 heb ik een 
groot deel van mijn vrije tijd ingezet als gemeenteraadslid. Nu ben ik 
burgerraadslid voor het CDA, vooral om kennis over te dragen aan de huidige 
bestuurders en me in te zetten voor de Beerse belangen. Verder maak ik onderdeel 
uit van de advieskring van de provinciale CDA-fractie. 
Daarnaast ben ik onder meer al vele jaren bestuurslid, vaandrig en vendelier van 
gilde Sint Joris Middelbeers, lid van carnavalsvereniging De Tuutefluiters, 
certificaathouder van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze (van harte 
aanbevolen: www.dalvandekleinebeerze.nl) en bezoek ik met supportersstichting 
Boerwin met regelmaat Europese uitwedstrijden van PSV. 
 
Mooie toekomst voor De Beerzen 
Als geboren en getogen Beerzenaar wil ik de toekomst van ons ‘Monument in het 
Groen’, ook voor mijn kinderen, zo goed mogelijk borgen. Onze samenleving is 
volop in beweging en de inrichting en het gebruik van stedelijk gebied en landschap 
bewegen mee. Dat is van alle tijden. Met besef van het verleden kunnen we het 
heden doen verstaan en de toekomst sturen. Daarom ben ik in 2013 lid geworden  
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van onze lokale erfgoedvereniging. Cultuurhistorisch erfgoed speelt een grote rol 
bij de ontwikkeling van identiteit. Cultuurhistorische bewustwording versterkt 
bovendien de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving. Juist in onze huidige 
tijd van schaalvergroting, mondiale mobiliteit en vervaging van grenzen groeit de 
behoefte aan historisch verankerde identiteit. Zeker ook in ons Oost-, West- en 
Middelbeers, als hart van De Kempen, Brainportregio Eindhoven en Brabant. De 
sterkste krachten vrij spel geven is voor mij geen optie. We zullen onze 
samenleving samen moeten runnen. Vrijwillige inzet en vele dragende schouders 
zijn daarbij onmisbaar. Ook bij Den Beerschen Aard. Daarom ga ik vol overtuiging 
en met frisse moed aan de slag als bestuurslid. Als klein radartje in onze goed 
draaiende club met veel actieve en betrokken mensen. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat onze vereniging blijft groeien in belang en aanzien en interessant is voor 
volgende generaties. Samen doen! 
 
Als afsluiter gebruik ik een treffende uitspraak van CDA-coryfee Henk van der 
Schoot uit Oirschot: behoud het goede van het oude en ga voor het beste 
van het nieuwe!  
 
Mark Timmermans 
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