
 Ingebruikname 

UITNODIGING 

 Kerktoren Aldeboarn 

    Datum: 20/12/14 

    Tijd: 15:00 



UITNODIGING 20 december 2014 

De Monumentenstichting Boarnsterhim nodigt u hierbij uit tot 

het bijwonen van de  officiële ingebruikname van de gerestau-

reerde kerktoren en luidklokken van Aldeboarn.     

 

15.00 uur Ontvangst in de Doelhôftsjerke aan de  

  Tsjerkebuorren 4 te Aldeboarn  

 

15.15 uur Openingswoord Dhr. Piet Vellinga,   

  Voorzitter Monumentenstichting Boarnsterhim 
 

15.20 uur  Toespraken: 

  Dhr.  Siebren Siebenga, 

  Wethouder Gemeente Heerenveen 

 

  Dhr. Leo Beekhuizen, 

  Voorzitter College Kerkrentmeesters PG Aldeboarn 
 

  Dhr. Jouke Jongsma, 

  Directeur St. Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland  

 

  Dhr. Lykele van der Ven, 

  “Tuorkemjitter” 

 

15.45 uur  Officiële ingebruikname luidklokken    

16.00 uur  Hapje en drankje in het naastgelegen  

  verenigingsgebouw ”It Andringahûs” 

   

   



Kunstproject “TOUW” 

 

Ter gelegenheid van het in gebruik nemen van de gerestau-

reerde kerktoren worden er in en door het dorp Aldeboarn ver-

schillende feestelijke activiteiten georganiseerd.  

Een belangrijk onderdeel in het feestprogramma is het kunst-

project “TOUW”. Beeldend kunstenares Ardy Proot heeft hier-

toe het initiatief genomen en dit project als cadeautje aan het 

dorp geschonken om de ingebruikname van de kerktoren en 

de restauratie van de luidklokken samen te vieren.  

Alle inwoners van Aldeboarn worden uitgenodigd om samen 

een touw te maken. Iedere “Tuorkemjitter” (en wie zich met de 

kerktoren en het dorp verbonden voelt) levert een reep stof van 

ongeveer 100 cm. lang (langer mag ook) en 4 cm. breed. Van 

deze linten zal door touwslager Erik van Sark een dik touw 

worden gevlochten. Op zaterdag 20 december zal op It Achter-

om een lange stelling worden opgezet waar, vanaf 13.00 uur, 

het touw dan gemaakt zal worden.  

Met het “Boarnster TOUW” zal de gerestaureerde luidklok weer 

voor het eerst worden geluid. Met het “TOUW” zal ook de hoog-

te van de kerktoren worden opgemeten. Kinderen uit het dorp 

zullen het touw bewaken zodat niet, net als bij de bouw van de 

toren, de Tzummers (Lyntsjesnijers) een stuk van het touw 

zullen knippen.  



Provinsje Fryslân  

v.m. Gemeente Boarnsterhim  

Nationaal Restauratiefonds   

Prins Bernhard Cultuurfonds  

RDO Balije van Utrecht  

Coöperatiefonds Rabobank  

Stichting Dr. Hendrik Muller`s Vaderlandsch Fonds  

Gravin van Byland Stichting  

Van Heloma Stichting  

Plaatselijk Belang Aldeboarn  

  

Restauratie mogelijk gemaakt met f inanciële steun van:  

Secretariaat: 
Boarnsterdyk 66      8491AW  Akkrum 
Telefoon                       06-53310841 
E-mail                    mail@monumentenstichting.nl 
Internet        www.monumentenstichting.nl 


