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Auke 
Bernhard Herman Teunke 

Leusenkamp 

Auke werd aan de Heideweg geboren. Hij was 
een rustige, stille j ongen. Nooit op de voor
grond, daar hield hij niet van. Als klein kind 
kon hij zich uren in de schuur vermaken met 
een hamer of een ander gereedschap. Dan zei 
hij : "Papa t im hamer, t im hamer". Toen hij 
iets ouder werd, trok hij zijn legerkleding en 
laarzen aan en de veldfles om zijn nek. En daar 
ging het heen samen met Boet, Ties, Edwin en 
Niek. Uren kon hij ook alleen rustig in het bos 
spelen. 
Daarna kwam de tijd van het uitgaan. Als wij 
zeiden om 23.00 uur thuis dan werd het 
bij Auke altijd wel 23.15 uur. Hij ging ook bij 
de voetbal, eerst bij Quick en later bij 
F.C. Berghuizen. Daar kreeg hij de smaak van 
het uitgaan echt te pakken. Eerst de wedstrijd, 
dan de kantine, dan de Elsmöss, misschien 
nog even naar huis en dan de stad in. Aan de 
Heideweg stond een schuurtje, dat richtte hij 
op als "Het Hok". Daar werd wat afgelachen en 

gedronken met z'n vrienden. Ook aan de Schip
leidelaan werd boven in de schuur "Het Hok" 
weer ingericht. Alles deed hij zelf en o wee als 
Boet en Ties er iets wilden neerhangen, dat 
moest eerst door Auke worden gecontroleerd. 
Auke moest nog een half jaar en dan had hij 
zijn MTS diploma Werktuigbouwkunde. 
Woensdags voor het ongeluk zei hij tegen 
Agnes: "Ma, ik ga straks toch nog wel 4 jaar 
door". Het mocht niet zo zijn. Wij als gezin 
hebben in de 11 dagen strijd van Auke pas 
gemerkt hoe geliefd ons Auke was, zoveel 
medeleven. Wij zeiden vaak tegen elkaar: als 
ons Auke wakker wordt dan zal hij wel zeggen: 
"Dee bint nich good wies". 
Nu moeten wij Auke's handen los laten, maar 
we weten dat hem de hand wordt gereikt. 

Voor uw belangstelling en medeleven, in welke 
vorm dan ook, willen wij u allen van harte 
bedanken. 

Agnes en Ben 
Boet 
Ties 
Bianca 


