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De heer Freek de Rooij
Meneer De Rooij, als er een rode draad is in wat u onderneemt naast uw werkende
leven, dan is het: voor wat u belangrijk vindt, neemt u ook verantwoordelijkheid. Dat
bleek al toen u, rond 1990, medeoprichter en penningmeester was van enkele
stichtingen voor kinderopvang in Leidsche Rijn. Dat deel van de stad was toen net in
ontwikkeling. De groei was enorm. U droeg er toe bij dat de organisatie financieel
op orde bleef en kon meegroeien. Hetzelfde gold voor de Stichting Katholiek
Basisonderwijs Vleuten-De Meern, waar u een aantal jaren penningmeester was. En
niet te vergeten de Schaakvereniging Trio. Bij die vereniging in De Meern herinnert
men zich nog steeds de bezielende manier waarop u daar tot 2008 leiding gaf.
Vanaf de jaren negentig nam u verantwoordelijkheid als ondernemer in de
wegenbouw. Dat begon er mee dat u altijd klaar stond voor verenigingen en
evenementen in de buurt. Van de Paaspolderloop tot de Haarse Kermis.
Wegafzettingen plaatsen, een keet neerzetten voor de EHBO, geen probleem.
Maar ook werd u actief bij de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB).
U had zitting in verschillende commissies en in de ledenraad.
Later werd u bestuurslid van NVWB-West. Bij de opvolger van de NVWB, Bouwend
Nederland, bekleedde u diverse voorzitterschappen bij de Regio Randstad-Noord.
Daar herinnert men zich u als een bescheiden persoon met inlevingsvermogen, die
bereid was zich jarenlang onbezoldigd in te zetten in tijd en energie rovende
functies.
Eenzelfde soort herinnering die ook bestaat bij VIANED, de Vereniging
Infrastructuur-Aannemers Nederland, waarvoor u zich tussen 1999 en 2010 op
verschillende manieren inzette. En bij de Vereniging Wegenbouw Aannemers
Combinatie-West, waarvan u enkele jaren lang voorzitter was.
Je zou zeggen: hield u nog wel tijd over om te ondernemen?
Te meer omdat u ook enkele jaren in het bestuur zat van de landelijke Stichting
Sociale Bemiddeling, die bij privéproblemen bemiddelde voor medewerkers van
bouwbedrijven.
En niet te vergeten een zeer actieve voorzitter was van de Bedrijvenkring Oudenrijn,
waar uw bedrijf tot 2011 was gevestigd. Want onder uw leiding zette het
bedrijventerrein stappen op het gebied van veiligheid en het tekende u dat u nog vijf
jaar na beëindiging van uw bedrijf aanbleef als voorzitter. Om precies te zijn een
inspirerende en onvermoeibare voorzitter, die bleef staan voor een bedrijventerrein
van hoge kwaliteit. En terecht.
Al deze verdiensten voor de samenleving hebben Zijne Majesteit, meneer De Rooij,
doen besluiten u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

