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ACHTERHOEK
Heimwee naar
‘prachtig’ Zweden

32 Bundel Molukse herinneringen

Dinxperloërs verbleven na de
bevrijding in Zweden om aan
te sterken.

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:
dg.nl/achterhoek
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‘Als de machine start, leeft Jan’
Angela Schokkin
danste en wilde
stewardess worden.
Toen haar broertje
Jan overleed, liet hij
haar zijn passie na.
door Luuk Stam
DINXPERLO – Blonde haren, rode

nagellak: Angela Schokkin (33) uit
Dinxperlo ziet er niet direct uit
als een vrouw die je op een trekker verwacht. Tot 2010 had ze er
ook nog nooit op gezeten. Ze zat
op het conservatorium, danste bij
de studio van Joop van den Ende
in Amsterdam en was in opleiding voor stewardess. Maar toen
vader Dick Schokkin zijn oudste
dochter een paar jaar na het overlijden van Jan vroeg diens plek op
de trekker over te nemen, hoefde
ze niet lang na te denken. Ze hadden haar broertje, zoals Angela
Schokkin hem nog altijd noemt,
beloofd dat de machine zou blijven rijden. Nu is ook de oudste
zus van Jan verknocht aan tractor
pulling. „En op die trekker ben ik
bij Jan. Als de machine start, leeft
Jan. Dan proef je hem. Dan ruik je
hem. En dan hoor je hem.”
Jan Schokkin wist als twintiger
dat hij niet lang meer te leven
had. Hij had kanker. Jan had nog
één laatste wens: meedoen in de
hoogste divisie van tractor pulling,
met trekkers met de zwaarste motoren. Vader Dick Schokkin, die
begin deze eeuw samen met zijn
zoon de wereld van trekkertrek
was binnengestapt, kocht zo’n machine in Duitsland. Jan gaf de trekker zijn zwarte look. En ook de
naam die de trekker kreeg, Dark

䡵 Angela Schokkin (33) rijdt nu

met de trekker waarmee haar broertje Jan zijn grote droom waarmaakte, een jaar voordat hij in 2008 stierf. foto Theo Kock

Side of the Moon, verwijst naar de
donkere kant van het leven. „Daar
hoorde de ziekte van Jan bij”, legt
zijn zus uit.
In augustus 2007 zag Jan in Lochem zijn wens in vervulling
gaan. „Dat was een fantastisch
moment”, blikt Angela terug.
„Met bussen gingen we daar naartoe. Eén keer kon Jan voelen hoe
het was om met zo’n machine gas

te mogen geven. Hij vond het helemaal geweldig.” Ruim een jaar
later overleed Jan Schokkin. Hij
was toen 24.
Die keer in Lochem was de eerste
en enige keer dat Jan op deze trekker reed. Nu rijdt zijn zus Angela
ermee in de Nederlandse top. Zij
danst niet meer. En haar voormalige droombaan als stewardess is
een kantoorbaan geworden, waar

Koers van ziekenhuis is al bepaald
ANALYSE
ZIEKENHUISLOCATIE A18
door Eric van der Vegt
DOETINCHEM – De directie van het
Slingeland Ziekenhuis is er eigenlijk wel uit. Het nieuwe hospitaal
van Doetinchem moet naast de afrit van de A18 tegenover McDonald’s komen.
Bewoners in het gebied vinden
dat uiteraard niet leuk, net als de
fracties van GroenLinks en Partij

voor Lokaal Maatwerk. Deze twee
fracties stemden vorig jaar maart
als enige tegen de locatie aan de
A18. Ze hopen het tij te kunnen
keren voordat de bestemmingsplanprocedure van start gaat. Een
achterhoedegevecht, naar nu
blijkt.
In de zomer van 2013 koos de ziekenhuisdirectie voor de weilanden net buiten de bebouwde
kom. De gemeenteraad had in dat
najaar tijdens een informatieve
raad nog het idee dat er iets te kie-

zen viel. Volgens wethouder Peter
Drenth is tot in het najaar van
2013 tevergeefs geprobeerd de directie op andere gedachten te
brengen. Daarbij is ook nadrukkelijk gewezen naar de locatie Wedeo aan de Terborgseweg. De gebouwen op die plek staan goeddeels leeg en het nieuwe ziekenhuis zou dan pal naast het station
komen te liggen.
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Rijdende trein is niet te stoppen

ze ook heel tevreden mee is. Ze
heeft een vriend, twee kinderen
en een huisje in Dinxperlo.
Het liefst is Angela Schokkin bezig met tractor pulling. Al ging dat
in het begin niet gemakkelijk.
„Het heeft wel twee jaar geduurd
voordat ik er echt het gevoel voor
had”, vertelt Schokkin. „Het is
vooral koppelingwerk. Het is net
alsof je met de auto in de vijfde

versnelling moet optrekken.”
Voor de wedstrijden voelt ze vaak
spanning. Maar ook dan denkt Angela Schokkin aan haar broertje.
„Dan denk ik: zenuwen, Angela?
Niks zenuwen. Want Jan heeft 88
chemokuren moeten doorstaan.
Dan is dit toch niks?”
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Tot het laatst de passie voor ‘pulling’

Kom zaterdag naar Doetinchem
voor de opening van de
Nationale Sportweek.
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