
Martin Heyne bezorgde ons een fot'o-

copie uit 11 meÍ 1978, die wij gaar-
ne afdrukken :

0orpstied

vo}r frussun
FOSSU!ÍÍ - Bussum hent

sinds kort hear cigen oorps'
lied- Dit is tÉ danken 8tn
Jules de Corte. Itii rnaatte
het doroslieo voor de lïos'
dle oD Xbninginneaeg in 8ur-
sum het Programma ToÊrja-
toerne€ veÍzorgde' Tildens
de onnarnc ln het SPaDtzong
Jutei tle Corte het lied in
aanw€rzigheid van Bussums
*erst€ burSPr. De tckrt vsn
het tied ls als volgl:

8eÍrcin:
Busgum. drt in woclorc tiid

lanÍ zo dicht uiet aen llilvct'
sum grengdc,

lluisum. x*uhoen dertlids
voonrl dc rplt meer rvclSertet'
drn forcngden,

Busaum, mct het SPicgcl'
waarin ic rra j*cn dc weg Prr
Lunt leren,

Ëqssrrm, liove Plet in hct
Gool' nooit oÍ nimmcr tËnocË t?
wmrderen.

VÍaar dc ecuwigc vlam der tv
jarenlang' heelt 6ebrand'', 

Bussum, jij bcnt en lii bliiÍt
eerr onmisbaat iuweel in ons
lend.

BPROEP

Fle tiid vsn de Brsci liilt voor
Bugsurn voorbij, d*t velt nict lc
ontkcnnrn.

Er ie inrrrcrr vriiwel geen
ruinrte meer wii om no( nieu*'
hourr te plannen.

Men wil in het ccnuqm Yln
allcs gern dmn, mtr ir Planntn
arn het cmcdcn,

Maar nrrah ic nitrs sils, hct
gaat.loch on dc Aocn, nel dr in
rndere dorpon en stcden.

ReÍrtin:

Êr titEen Problcurcn tc lruit
rn te hcur, dic nict rrcf ziia tl
grrtcn.

llerr kou. gmn getob cn
vooral geca Í?tenr; houdt 'ilc
zon in dc iatea.

lt9ij rven*ea crlccht' daar is
feen twij{el aanr moge Bursum
floreren.

Drt ellos voor.alltn nt^rr u\nrns

ÍEotÊ glrnr {f,diif, drt hoPcn
wii eondcr rnrnlertn.

Surnum. ftt la woeÍerc tild
lang zo dicht. niet ren tlllvcr'
runl gransdt..

Bugsuo, wnrhtcn dortijds
veoral ds wrt mcsl wt[ottcl'
dcn Íorcrrcdcn'

Sursum, tnot hct SPicgcl.
rrarln !c ne f,rrcl dc ueg prs
hunt larcn"

Uurlum. Ilare plek in hct
. Gooi, nooit,ol ninrnor Íenoc! tG
weÀlrde?rrl.

ïlíler de reuwifr vlrn dtr tv
jrcnlrng irtaft jcbnnd.

Eu*srtm, Jil bant cn lij bliiÍt
een onmltba* juwecl in onc
hnrl.
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In het voorjaar Verscheen de "bonte verzameling overthet l-ieve leventin Het

Gooi,t G00ISÉ VERHALEN bij Uitgeverij Michon B.V. Bussum

il";"";àÍSÈË-oáÈó;-[]ns Àa oió in Èranten +ti.idschrift TVE is níet meer nodis'
In vervo1g op net IN MÉMgRIAM HANS DE LA RIVÈ BgX in het vorige nummer van het

C0NTACTBLAD noemen we hier sl-echts de bijdraqe van Leo Akkermans HET G00ISCHE

fÀflrunnnOsil- [tite.l van een boek van De-]a Rive Boxl n.a.v. de'kwartjesboekent
uit de dertiger jaren, waaronder vele van de genoemde auteur.

Gaarne nodigen we Bussumse inzenders, die hun bijdragen geretourneerd zaqen zon-

der publicaÉie ervan dus, uit deze onze redactie te doen toekomen'

ZomogelijkputtenwijuitdezenooitopdrogendebronVanVerhalen.Red.
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