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; Hans Steenhuizen, Lid in de Orde van Oranle Nassau, was totaal verast door zijn benoeming. FCïo"4Ei?.-:

*rk dachË stEEËeË§esr elíËdeli5k erkenmtng'
,'. - De vrijdag begon bij Puck,

zoals hij al slnds zijn tiende le-
vensjaar wordt genoernd, met een
smoes. Hij had een afspraak met
de archivaris van de Hernhutters
in Zeist. Een van de talloze vrijwil-
ligersf uncties die Steenhuizen be-
kleedt, is namelijk lid van een his-
tcrische werkgroep in Austerlitz.
,,lk zag mensen lcpen in nette kle-
ding, ik had niets door, lk zag de
vlag uithangen op het Broeder-
plein en nog steeds had ik níets
door. Pas toen vrienden en famiiie
naar buiien kwamen, viel het
kwartje. lk dacht toen stilletjes:
eindelijk erkenning."
Vanaf zijn tiende is Steenhuizen
lid van omnivereniging SV Auster-
litz. Gnafgebroken, En dat is best

meestervan shanrykoor de Drie-
masters, lid van de commissie So-
ciëteit De Heren van fujsenburg,
penningmeester Stichting Zwem-
hrrl T-triaho"-an-D iic--r,,'.d - -ii-

lang. Steenhuizen hoeft op het
terras van de club met uitzicht op
de tennisbanen niet lang te gra-
ven in zijn geheugen.,,Op mijn vijf-
tiende deed ik al vrijwílligersyverk
bij de elub. Ik kalkte de lijnen op
het voetbalvelci."

eerr!ère
Dat ,rias het begin i,an een prach-
tige carriere bij SV Austeriitz. Hij
werd accommodatiemanagei.,
voorzittel aanspreekpunt voor de
gemeente en hij was ook trainer.
waaronder bij buurclubs Jonathan
en Saestum. Hij kan nog uren
doorgaan. Net als burgen':eesier
Koos Janssen die vrijdagochtend
in de kerk van de Broederge-
meente een bloemlezing gaf van

Geert Boorsma is vriiwiliiger
voor de Vereniging Nederiand-
China (MrIC), het Gilde Utrechl
Natuurmonumenren en d e^Op.,.n

zijn vrijwilligerswerk.
,,Dit kwam heel erg onverwachts,
moet ik echt eeriijk bekennen. Ik
had eerder ieis verwacht toen ik
op 2 februari 70 laar oud werd. lk
kwam in de kantine en er ge-
beurde helemaal niets. Echt niets.
Boos? Nee, ik was niet bcos. Eer-
der teleurgesteld. Wist ik veel dat
ze allemaal in het complot zaten?
Dat van dat lintje vras toen al lang
in gang gezet."
Híj kan er nu wel om lachen. Klein-
zoon Milan zit op zijn schoot. Hij
v;;i weten \,À/aarom opa een me-
daille draagt. ,,De koning heeft ge-
zegd dat ik deze medaille heb ver-
diend." Kleinzoon i"4ilan hern voi
ontzag aan: ,,De koning? Oh.,."
Bijna een halve eeu,v', Ee:er;- 311-
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moette Steenhuizen zijn vrouw. De
vader van zijn toekomstige vrouw
waarschuwde zijn dochterr AIs je
met Puck trouwt, trouv,r je met
vcetbal.' Die voorspeiling kwam uii.
,.Maar we ziin ai 45jaar bij elkaar,
dus het zit wel goed. Ze is zelf
naoii licj geworden i.,an SV Auster-
litz, maar is v.rel actief binnen Fan-
fare Erica in Ar-;sierliiz,"

Sraorn
Heeft hij ro! e e rr crcoi. ci eer
rvefs? ... S / . í^ la o-'E=-;=-c-
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Ridder in de orde van
Oranje-Nass"au
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