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Deze week werd Alexandra
(haar achternaam wordt niet
bekend gemaakt) op haar
werk verrast met het goede
nieuws. „Wat, is die voor
mij?”, reageerde de Hilver-
sumse vol ongeloof bij het
zien van de auto. „Ik had het
er eerder met mijn man nog
over gehad om ons lot op te
zeggen, maar we wisten dat
dat de goden verzoeken was.
Ik ben enorm blij dat we dat
niet gedaan hebben.”
Bij de BankGiro Loterij gaan
er maandelijks meer dan
honderdduizend prijzen uit.
Iedere dag wordt een winnaar
bekendgemaakt op basis van
de maandelijkse trekking.
Elke werkdag gaat er 10.000
euro uit, elke zaterdag 100.000
euro en elke zondag wordt de
winnaar van een auto bekend-
gemaakt. 

HILVERSUMhEen grote
verrassing voor Alexandra
uit Hilversum. Zij heeft bij
de BankGiro Loterij een
gloednieuwe Opel Corsa
gewonnen.

De gelukkige Alexandra. Foto: BankGiro Loterij

Hilversumse wint gloednieuwe Opel Corsa

In het afgelopen jaar heeft
de Borneolaan weken open
gelegen in verband met
wegwerkzaamheden. Niet
alleen gaf dat ongemak
voor staf en vrijwilligers
van het hospice, vooral was
het vervelend voor de be-
woners en het bezoek. De
bewoners maken immers
regelmatig gebruik van
rolstoelen of rollators,
middelen van vervoer die
nu eenmaal niet zo makke-
lijk functioneren in het
zand van een opengebroken
stoep.
Maar de familie van Joop
tilt daar niet al te zwaar
aan. Of, liever gezegd, wil
daar niet al te zwaar aan
tillen. Want het gaat hier
om de vierde generatie van
een verhuisbedrijf. De
mentaliteit is altijd: dat
lossen we wel even op. Dus
is geen zee te hoog of geen
probleem te groot. De
mannen uit deze familie
verhuizen tonnen per week,
dus laten zich niet snel uit
het veld slaan als de straat
is opengebroken. In de
afgelopen periode is al
vaker een rolstoel door
twee potige neven een paar
meter over onbegaanbaar
terrein getild.
Nu Joop op hoge leeftijd is
overleden doet zich een
probleem voor dat zich in
de 15-jarige geschiedenis
van het hospice nog niet

eerder heeft voorgedaan.
De rouwauto, een Mercedes
met de nodige PK’s, heeft
zich vastgereden. Het zwar-
te gevaarte is niet meer in
beweging te krijgen. De
chauffeur, duidelijk verle-
gen met de situatie, put zich
uit in excuses. Intussen
heeft de familie, nog on-
kundig van wat zich voor
de deur afspeelt, zich ver-
zameld op de kamer waar
Joop is overleden. De sfeer
is serieus, maar niet over-
dreven verdrietig. Joop is
88 geworden en ’aan alles
komt een eind’, zoals zijn
dochter filosofisch op-
merkt.
Verpleegkundige Hanny
komt wat bedremmeld de
kamer op om te melden wat
er aan de hand is. Onmid-
dellijk maakt de verhuizers-
geest zich vaardig over de
neven, zoons en kleinzoons
van Joop. Hier is duidelijk
geen sprake van een pro-
bleem, maar van een uitda-
ging. Een minuut later
staan ze met acht man op
straat. Onder aanvoering
van Henk, de huidige direc-
teur van het bedrijf, is het:
’Een-twee-hup. Een-twee-
hup. Een-twee-hup.’
In een mum van tijd is de
Mercedes ontzet. Op een
bepaalde manier is het
vertrek van Joop uit het
hospice precies in stijl.
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Erik van Zadelhof is één
van de vele vrijwilligers
binnen Hospice Kajan in
Hilversum. Maandelijks
verschijnt in de Gooi en
Eembode de rubriek ’Het
Laatste Stuk’ een geano-
nimiseerd verhaal uit de
praktijk.

Zij zijn door de Hilversum-
se gemeenschap gekozen
uit een lijst van dertig
genomineerden. De win-
naar wordt 10 januari be-
kend gemaakt tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Hilversum in het
MCO gebouw.
De gemeente en bedrijfs-
vereniging BV Hilversum
en Rabobank Gooi willen
met deze verkiezing inno-
vatie en ondernemerschap
in de regio stimuleren door
het verbinden van onder-
wijs, (semi-) overheden en
bedrijfsleven. 

Wie is ’beste’
ondernemer
in Hilversum?
HILVERSUMhDe drie
ondernemingen die
begin volgend jaar kans
maken op de titel ’Hilver-
sumse onderneming van
het jaar’ zijn bekend. De
gelukkigen zijn Biologi-
sche Slagerij Hilversum,
No-Excuses Strength &
Conditioning Center en
Van Schijndel. 

waren het tropenjaren toen
overuren - en dat waren er
voor Bunk tachtig per maand -
nog volledig werden uitbe-
taald. 
Maar die regelingen werden
steeds soberder. En toen Bunk
weer eens extra uren moest
draaien toe er in de Bijlmer
twee mensen waren vermoord,
was het klaar. Omdat hij bo-
vendien in zijn vrije tijd al
autohandelaar speelde, greep
hij zijn kans toen Hyundai in
Hilversum hem benaderde
voor een functie als verkoper.
Hij is nooit meer terug gegaan
naar de politie. 

Aanvankelijk ging Bunk aan
de slag bij Hyundai aan de
Neuweg, later verhuisde het
bedrijf naar Loosdrecht. In-
middels is hij alweer enige
tijd te vinden in Kerkelanden,
aan de Franciscusweg. Groot-
ste verandering is natuurlijk
het internet, waardoor klanten
niet alleen meer uit de omge-
ving kwamen, maar ook van
ver daarbuiten. ,,Toen ik aan
een man over de telefoon
vroeg waar hij vandaan
kwam, zei hij dat ik dit toch
niet kende. Het bleek Belling-
wolde te zijn. Ja, en dan ga je
meteen Gronings praten.”

Natuurlijk heeft hij straks
eindelijk te tijd om naar de
sportschool te gaan en meer
aan vrijwilligerswerk (voor
ouderen) te doen. Maar toch

kijkt hij niet echt uit naar zijn
laatste werkdag. ,,Ik zal het
missen, natuurlijk vooral het
contact met de mensen”, zegt
hij. ,,Maar als je ook alle
ontwikkelingen en de kwali-
teitsverbeteringen bij Hyundai
ziet, die technologie die zo is
vooruit gegaan. Dat gaat de
komende jaren alleen nog
maar harder.”
De van oorsprong Groninger,
Bunk groeide op in het kleine
Bellingwolde, kwam als 17-
jarige terecht bij de Amster-
damse politie en werkte daar-
na bij de recherche in de
hoofdstad. Aanvankelijk

Oud-rechercheur Dirk Bunk verkocht 4000 maar liefst nieuwe Hyandai’s 

HILVERSUMhHij heeft naar
eigen zeggen zo’n 4.000
nieuwe Hyundai’s verkocht
en vooral veel mooie rela-
ties met klanten opge-
bouwd. Maar er moet een
keer een einde aan komen,
weet ook Dirk Bunk zelf.
Eind dit jaar neemt deze
65-jarige Hilversummer
afscheid van Hyundai Wit-
tenberg in Kerkelanden.

Bij Hyundai Wittenberg zijn er de komende week Dirk Bunk-dagen. Foto: Studio Kastermans

Wittenberg-topper weg


