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OPROEP

In het voorjaar verscheen de'rbonte verzameling overthet lieve leventin Het

Gooi,' G00ISÉ VERHALEN bij uitgeverij Michon 9...V.' 
Bussum

De zovêe1"-té-bós;;ànÏng-;" aiá in Ëranten +tijdschriflt TVI is niet meer nodiq'

In vervolg op rrel IN MÉMSRIAM HANS Dt LA RIVË B3X in het vorige nummer van heL

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

TREINRAADSEL ltitel van een boek van De-]a Rive Box] n'a'v' de'kwartjesboekenl

uit de dertiger jà"un, waaronder vele van de genoemde auteur'

Gaarne nodigen we Bussumse lnzenders, die hun bijdragen geretourneerd zagen Lon-

der publicatie "ru"À 
dr", uit deze onze redactie te doen toekomen.

ZomogelijkpuLtenwijuitdezenooitopdrogendebronvanverhalen.Red.
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Ëussuld - Bus'sum kent
sinds lrort hl8r oigen dorps"
Ued- Dit is b danEen aon
iutes Ae Corte. Ïili rnsaltÊ
Èet aom*iedl voor de llos'
d.le on xbninetnneaet iu Bus-
Jum tTet programma Toeria'
toernee íeraorgde. Tildens
de onnamc tn het Spant zong
iutei Ce Cortc het lied tn
Banclezigheid van Bussums
eersts burg3r. De teklt vrn
het tied ls als volgt:

Eefrcin:
Eurgum. drt in wocaorc tiid

lang eo dlcht ulet aen llilvcr-
rum grengdc,

Ruisum. wmrheen dcrrlids
voorul dc rrlt mêGr lvclgcstcl'
dtn Íorcnudcn'' 'Busiu6, ract lret SPlegcl'
waarin je na iucn dc weg Prrl
kunt ltren,

Buesum' licve Pleh ia hct
Gool. nooit oÍ nimmcr ÍËno!il i!
ureerderen.

lfaar de ecuwigc vlam dcr tv
jarenlang' heclt gebrand'' Bussum, jij bcnt en iii bliilt
een onmisbalr juweel in ons
lend.

Fle tiid vnn de groci liikt voor
Bussutn vsorbii' del vrlt nict (;
ontkonntn.

Er is imnrcrr vriiwcl geen

ruinrre mcer vrii om no( nicrt*'
bouw te plnnntn'

Men wil in hÈt ctlnuum Yln
alles gmn doen, tncr ir ghnntrr
sen hel smcdcn.

Marr rnrah ic niks r$'its, lrt
gart,toch om dc Pocn, nel rlr in
rndcre dorPon cn $tcdeo.

ReÍrein:

Er lilgen Problcurcn tÊ t'uNt
+n te kóur, dic nict rref riin ll
IlrrtÊo.- Mcer Lla, tecn getob cn
voord geca ÍÊtcrr; houdt dc
eon in dc aatta.

Wij rvcnren oPrcchf' daar is

Ectn twiilcl laal moge Bursum
floreren'

Drt ellos voer.rlltn n!''Í rucns
motie Earn, oÉdiif' drt boP+n
xij rondor rnrnlcron.

Surrum, ftt tn woefcn tild
lang zo dicht ni€t rel llllYcr'
:luq gransdt.

Sursum, wnrhtcn destlids
lmral do wrt mcsr *tltertcl'
dcn fotc$sdcn,

$us*um, not hct SPicgcl.
wrrrln Jc ne f,rrct dc ueg Prs
hunt lsren"

lurlurn, Ilwc plth in bct
0ooi, nmir,ol riinmcr genoc! tc
wr&rdet!È

llírer dt ruwi;c vlrrn dtr tv
jrrunlrng ircrft Scbnnd.- 

Eul.srró, liJ bcnr cn tii bliiÍt
eeo onmlrbarr juwcci in onr
hnrl.


