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g{it!em,van Doorn {.rechts} heeft2oiuist een boormachine gekoeht in de winkel van Adrie de Lange
(tinks), Foro DOUWE ANNE vERBRUGGE
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'Winkel van Sinke[' gaat dicht
DOUWE ANNEV:ERBRUGGE .

'i'lii'*.F-Hi4G#Sl i Na het verdwijnen
van de Rabobank lwee jaar gele-
den, sluit aan het eind lan het jaar
de Winkel van Sinkel'zijn deuren.
Manuela en Kees de Hoop zagen
hun omzet de laatste jaren alleen
maar dalen.,,Internetshopping
doet ons de das om'l vertelt Manu-
ela de Hoop.
De bakker. de slager, de kappers,
de bloemenwinkel, de f,etsenma-
ker, de supermarkt en de ijzerwa-
renwinkel. Die zijn er nog wel.
Vcor Adrie.de, Lange, ,voorzitter
van de Ondernerningsvereniging
en eigen4ar lvan de ij zerwarehwin.
kel, is,het.internet.een geduehte
concurrent.,,De, andere'winkels,
met uitzondering van de fietsen-
winkel, hebben minder last van
internetshopping." Beweesd voor
het internet is De Lange niet. .,Een
veel grotere klap voor de dorps-
economiewas het verdwi.inen van

de Rabotiank en de bijtrehorende
pinautomaat, :Er staan nu:pinau-
tomaten - trij de cafetaria.eri de su:
permarkt - maar we weten dat het
aantal pintransacties fors is terug-
gelopen, Dus dat geld wcrdt niet
meer uitgegeven op hel, dorp. Een
kleir stukje Kockengen gaat daar-
mee dood."
De supermarkt op het dorp heeft
een aantal services van De Hoop
overgenomen. ,,We hebben het
postagentschap nu in onze r,vinkel
en we zijn alvasl begonnen met de
verkoop van kranten en tijdschrif-
ten," meldt eigenaar Ron Komijn.
De verkoop van cadeaus neemt hij
niet over. ,,Daar hebben we geen
ruimte voor, en tja... Manuela en
Kees zijn niet voor niets gestopt."
Een rondje op het dorp leverl-
eeRsgezinde reacties op;. iedereen
vindt het jammer dat 'De Hoop'
verdwijnt. ,Vooral het kopen van
ver.iaa rdagscadeautjes voor

schoolwiendjes van r,nijrr kinderen
of kleine presentjes voor als je er-
gens 0p visite gaat zal ik missen'l
vertelt de Kockengense Meriam
Muider die zojuist brood bij de
bakker heeft gekocht, ,,Ik winkel
veel op het dorp, maar: voor echt
grote aankopen zoals Sinterklaas-
cadeaus ben je op hel dorp duur-
derruit, Dan ga-ikde stad in othet
internet op." Willem van Doorn,
die rondneust in de winkel van
Adrie de Lange heefl een uitge-
sproken mening. ,,De winkels zijn
onmisbaar: voar de leef,baafhgid
op het dorp. Je bent misschien
hier en daar een,euro,meer @jt,
maar dat moet je er voor over heb-
ben als je landelijk wilt wonen.
Het is toch een eno!$e luxe dat je
voor een pa$e tioter, maar,ook
Yoor een 'boormaehine, op: het
dorp Lerecht kunt! Daarom: kijk
eerst,eens goed rond op het eigen
dorp wat hier te halen valt."
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