
     ODE AAN RUUD 

   

Geacht College, 

 

Op 24 oktober 2020 is ons een markante Bestenaar ontvallen. Muzikant, zanger, dirigent, schrijver, 

dichter en entertainer Ruud van der Heijden is 88 jaar geworden.  

Een groot deel van die jaren heeft Ruud gewijd aan het componeren, zingen en spelen van muziek. 

Allereerst in allerlei (muziek)gezelschappen en later steeds meer solo. Met zijn authentieke stijl en 

taalgebruik was hij een herkenbare entertainer en op alle lokale, sociale activiteiten een graag 

geziene gast. Van ‘Vleuts volk” tot Carnaval, van seniorenfestijn tot buurtfeest, van ziekentriduüm tot 

jubileumfeest was Ruud present en muzikaal aanwezig. Zijn vele LP’s, maar ook zijn singletjes, 

gedichten en verhalen geven blijk van zijn niet-aflatende scheppingsdrang en zijn dialectisch 

taalgebruik zal zeker hebben bijgedragen aan zijn herkenbaarheid en populariteit. Zijn liefde voor 

Best heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. 

Deze sociaal donkere tijden geven ons bij uitstek de tijd ons te bezinnen over de “recreatieve 

uitstraling” van onze lokale ontmoetingsplaatsen. Als we “Ruud en Best” in één zin noemen dan ligt 

een combinatie voor de hand. Van Wilhelminadorp tot het Centrum, van WC Heivelden tot de 

stationsomgeving en ook op andere openbare plekken waar mensen elkaar treffen vinden we blinde 

muren.  En die lenen zich bij uitstek voor de presentatie van teksten,  Ruuds’  teksten.  

Van stof-tot-nadenken tot niemendalletjes, van een ode aan Best tot glimlach-opwekkende woorden; 

zijn oeuvre heeft voor ieder wat wils. Alleen al in ‘Groeiende Best’ en ‘Bestse klanken’ (wie kent ’t 

nog…) zijn 1500 van zijn gedichten en rijmelarijen gepubliceerd !! 

De wens tot verlevendigen van diverse locaties kan wat Best Open betreft prima gecombineerd 

worden met een ode aan deze trotse, Bestse woordkunstenaar. We kunnen ons niet voorstellen dat 

een initiatief tot samenwerking tussen Centrummanagement, vastgoedeigenaren, 

ondernemersverenigingen, de Gemeente en natuurlijk Ruuds’ vertegenwoordigers niet kan slagen. 

Onder de inwoners bestaat ongetwijfeld voorkeur voor bepaalde teksten, zij gaan natuurlijk invloed 

hebben op de keuze(s). 

 

Onze vragen; 

Bent U het met Best Open eens dat het opvrolijken van het Bestse verblijfsgebied wenselijk is ? 

Bent U bereid om het initiatief te nemen om partijen aan tafel te brengen ? 

Bent U bereid te inventariseren of ook  -en zo ja welk-   gemeentelijk vastgoed hierin een rol zou 

kunnen spelen ? 

Hebben onze portefeuillehouders ‘cultuur’ en ‘economische zaken’ budget om financieel te 

participeren , of de bereidheid hiervoor budget vrij te maken ? 

 



Zomaar een (oud) voorbeeldje…. 

 

‘k Droom van ‘n reisje langs de Rijn, 
’n bloemrijk dagje naar de bollen, 
een dag of wat het heertje zijn, 

in Reno euro’s laten rollen, 
’n wereldreis per trein of boot, 

met daag’lijks lopende buffetten, 
’n vliegvakantie als piloot, 

ver weg de bloemetjes buiten zetten. 

Maar als ik afnok op ’t lest, 
van dorp, van huis en goeie vrinden, 

dan blijft mijn hele hart in Best, 
waar ik op’t gevoel de weg kan vinden. 

 

 

Best , 29 januari 2021 

Fractie Best Open  

Leon Kennis   


