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22 november jl, wat een feest!

Hoewel klinken met kartonnen bekertjes
geen succes is, ze klinken namelijk niet,
smaakte de Spaanse champagne er
niets minder om: het was even tíjd om te

De uitslag van de Verkiezingen maakte
dat er ook na afloop van de campagne-
tUd, van harte geplakt werd:
SP-stemmers bedankt!

Deze winst is natuurlijk niet vanzelf
gekomen, daar hebben we met elkaar
keihard aan gewerkt op allerlei manieren.
Allen die dan ook meegewerkt hebben
voor tijdens en na de campagne, en nog
sÍeeds meewerken: Hartelijk Dank!

AmersfooÉ
Aantal stemmen op de SP in Amersfoort
12.543, dat is 15,31o/o in vergelijking tot
7 ,O9o/o in 2003, een winst van maar liefst
8,22o/o.ln 2003 hadden we 0,10% minder
dan Groenlinks, nu hebben we 8,620/o
meer We hebben nu maar 0,23o/o minder
dan de WD. En in sommige wijken maar
een paar stemmen minder dan de PvdA.

Leusden
Ook in Leusden was de winst enorm:
2126 stemmers op de SP nu, tegen 808
stemmers in 2003. De SP is daarmee
ook in Leusden met 11 ,4o/o de 4e in de ríj
van de partijen en D66 voorbijgestreefd.
Daarom ook een enorme opsteker voor
de Leusdense SP-ers! De kraam en het
folderen hebben een mooi resultaat
gegeven om op doorte gaan.

Bu nschoten-Spaken bu rg
Zelfs in Bunschoten-Spakenburg is het
stemmen aantal meer dan verdubbeld.
Van de 166 (1,3%) stemmers in 2003
naar 409 (3%) nu, is voor een plaats
waar alleen de posters geplakt zijn heel
veel. Zeker als je bedenkt dat het veel
meer is dan het aantalvan 8 leden, dat
er woont.

Afdeling in oprichting Soest
ln Soest en Soesterberg is ook fors
gewonnen. ln Soest ging men van 1298
stemmen (4,60/o) naar 3333 (11,7o/o).
Geweldig mooi resultaat, mede te
danken aan de enorme inzet van de
actieve SP-ers in Soest.

De regio
Een nieuw geluid ook vanuit deze regio.
Mensen willen een Beter Nederland voor
hetzelfde geld. En daar blijven we met
elkaar dan ook de komende jaren hard
aan werken!

Contact. Nel Groenendijk, tel 06-
10357498, of mail:
c h e rrvto m a at i e (d q m a i l. co m

SP.


