
 

 
 
Nog maar ‘n week te gaan! 
De tijd vliegt – over een week is het al weer Slachtedag. De laatste voorbereidingen worden getroffen, 
attributen zijn verzameld, EHBO-ers en verkeersregelaars geïnstrueerd, spullen voor de catering besteld… 
we kunnen bijna los. 
 
Maar eerst hebben we 
maandagavond nog een 
voorproefje. De uitnodiging 
daarvoor is de afgelopen week 
huis aan huis verspreid.  
 
Het is zeker de moeite waard om 
even te komen kijken en luisteren. 
Dus: lopers, belangstellenden, 
boeren, burgers en buitenlui… 
Iedereen is welkom! 
 
 

Extra helpende handen  
zijn nog altijd welkom! 
Voor de voorbereidingen en de opbouw op 1,2 
en 3 juni, tijdens de marathon zelf en op 4 juni 
in de (na)middag kunnen we nog wel wat extra 
hulp gebruiken. 
 
Als je de handen uit de mouwen wilt steken, 
kun je je maandagavond tijdens het voorproefje 
in de Moeting aanmelden. 
Je mag ook mailen: slachtemarathon@tsjom.nl 
 
 

 
 
Oeps! Foutje! 
In de uitnodigings-flyer voor het Slachte-
voorproefje van maandag staat vermeld 
dat er ook leden van Prijst den Heer 
aanwezig zullen zijn. Dat was een foutje. 
Zij zullen er niet zijn.  
Typisch ‘n gevalletje miscommunicatie… 
Onze excuses! 
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Tsjom in de Leeuwarder Courant en bij Omrop Fryslân, Radio Eenhoorn doet live verslag 
De afgelopen weken heeft de Leeuwarder Courant regelmatig aandacht besteed aan de (voorbereidingen 
op) de Slachte. Deze week stond er een artikel met foto over onder andere Tsjom in de krant.  
Ook Omrop Fryslân staat regelmatig stil bij de Slachtemarathon. Maandag (30 mei) wordt er om ongeveer 
14:45 een gesprekje uitgezonden tussen Simone of Femke van de Omroep en “onze” Anneke Terpstra. 
 
Naast de Leeuwarder en de Omrop besteedt ook Radio Eenhoorn (de 
lokale zender van Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel) aandacht 
aan de Slachtemarathon. Zaterdag 28 mei zitten Immy Jonkman en 
Jelle Bangma van de centrale Slachte-organisatie in de studio voor een 
gesprek met Hans Felkers (Radio Eenhoorn Sport). 
 
En op 4 juni is Radio Eenhoorn Sport ’s middags van 1 tot 5 present 
met live verslaggeving, ook vanaf verschillende locaties.   
Luisteren: 107.5 FM, via de kabel of via internet (TuneIn of 
www.radioeenhoorn.nl). 
 
 
Nieuwe Welkom-vlaggen aan begin dijkvak Tsjom 
Met dank aan de Vereniging Dorpsbelang hebben wij dit jaar de 
beschikking over twee nieuwe vlaggen die het begin van ons dijkvak 
zullen markeren. 
 
Het zijn zogeheten “beachvlaggen” van 3 meter hoog. Je ziet ze steeds 
vaker bij benzinestations en voor winkels staan, het zijn echte 
blikvangers. 
 
Met deze vlaggen (die na de Slachte natuurlijk ook voor andere 
evenementen gebruikt kunnen worden) wordt ons dorp op 4 juni extra 
herkenbaar gemarkeerd op “De Dyk”. 
 
 
Kom 4 juni langs de Slachte meevlaggen!  
Tijdens de Slachte wordt ons dijkvak opgesierd door vele vlaggen en 
vlaggetjes die nijvere handen de afgelopen maanden thuis, op de 
basisschool en in Martenahiem hebben gehaakt, geknipt, gebreid… 
 
Maar het wordt natuurlijk extra feestelijk als ook onze dorpsgenoten herkenbaar langs de dyk staan.  
Dus: wie op 4 juni naar de route komt is bijna verplicht onze dorpsvlag (eventueel aan een korte mast) 
mee te nemen en zichzelf te laten zien als trotse Tsjommer! 
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