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Hartverwarmend …  tijdens een witteHartverwarmend …  tijdens een witteHartverwarmend …  tijdens een witteHartverwarmend …  tijdens een witte----ValentijnsdagValentijnsdagValentijnsdagValentijnsdag    

 
Vanmiddag rond vijf uur stonden wij bij de stationshal aan het Generaal 
Eisenhouwerplein. Het was druk geworden omdat de NS volgens de winterregeling reed. 
De reizigers leken allemaal rekening te houden met de extra reistijd om thuis te komen. 
Het was helaas niet anders…. 
 
Maar daar stonden wij dan, de vrijwilligers van de Rijswijkse PvdA met die mooie rode 
valentijnsroos. Meneer, ‘mag ik vandaag uw Valentijn zijn en U deze roos aanbieden 
namens de PvdA’, of ‘Ik zie jou wel zitten… Jij ons ook?’ Een twinkeling in de ogen en de 
roos gaat mee naar het perron!  Er kwamen hartverwarmende reacties tijdens deze witte 
Valentijnsdag in Rijswijk. 
 
Natuurlijk brachten we ook een bezoek aan de Bibliotheek aan de Vliet vestiging Rijswijk 
die op een steenworp afstand van het station ligt. De altijd vriendelijke dames van de 
receptie hadden wat ons betreft ook een Valentijnsroos verdiend. Ook hier  blij verraste 
reacties en een tegenprestatie vanuit de bibliotheek. We moesten en zouden de voor 
vandaag speciaal samengestelde Valentijnsverrassingstas mee nemen met daaraan 
automatisch een afspraak voor over vier weken. Daar konden wij natuurlijk geen nee 
tegen zeggen . Ook wij gingen verrast naar huis. 
 
Nu maar afwachten hoeveel van deze verraste reizigers de moeite neemt om deel te nemen 
aan de valentijnsactie:  een lunch met de partijvoorzitter Hans Spekman valt te winnen. 
 
Wat mij betreft wederom een nuttige m aar vooral een mooie actie in een hectische 
politieke periode.  Yvonne, Leendert en Henk hartelijk dank voor jullie medewerking op 
deze toch bijzondere witte Valentijnsdag in Rijswijk. 
 
Erik van der VeerErik van der VeerErik van der VeerErik van der Veer    
 

Niet alleen tijdens verkiezingen actief! 

 
 
 
 

 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Erik van der Veer 
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Rijswijk, 17 februari 2013 


