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persbericht 
 

 

 
PvdA Kamerlid Roos Vermeij deelt rozen uit op Valentijnsdag met de 
Rijswijkse PvdA 

 
De Rijswijkse Partij van de Arbeid deelt op Valentijnsdag (donderdag 14 februari) rozen uit in Rijswijk  
Lokale PvdA’ers zijn daarom samen met Tweede Kamerlid Roos Vermeij die dag te vinden op het  
Generaal Eisenhouwerplein / Station Rijswijk vanaf 17:15uur. 
 
Wie vindt het nou niet leuk om in de vroege ochtend op weg naar werk een mooie roos te krijgen? Of 

misschien op het eind van de dag, om rond etenstijd thuis de geliefde te verrassen. Kom daarom langs en 
haal een roos op.  
 
De PvdA deelt die dag niet alleen in Rijswijk rozen uit. In tientallen plaatsen – van Hoogeveen tot 
Spijkenisse – gaan PvdA’ers de straat op om dit attente gebaar te maken. Behalve het uitdelen bij het 
station, op de markt of in het winkelcentrum, bezorgen PvdA’ers in sommige dorpen en steden ook de 

rozen met een persoonlijke boodschap aan huis. 
 
Sterker en socialer 

 
De Partij van de Arbeid kiest voor een sterker en socialer Nederland. Dat doet de partij door Nederland z'n 
vertrouwen, optimisme en onderlinge verbondenheid terug te geven en de samenleving te versterken, de 
economie aan te jagen en de financiën op orde te brengen. 
 
De rode roos staat symbool voor de liefde, maar is ook een internationaal symbool van sociaal-
democratische partijen, waaronder de Partij van de Arbeid. Dat de PvdA de rode rozen op deze bijzondere 
dag uitdeelt, is daarom erg toepasselijk. 
 
 

 
Niet voor publicatie:  

 
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn:  
 
Datum: Donderdag 14 februari 

Tijdstip: vanaf 17:30 uur  
Plaats: Station Rijswijk – Generaal Eisenhouwerplein  

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Erik van der Veer 

Campagnecoördinator 
M: 06-51595089 
E: erik.pvdarijswijk@gmail.com 
 

Rijswijk, 10 februari 2013 


