PERSBERICHT

“De toer fan Boarn”
De Monumentenstichting Boarnsterhim maakt, als eigenaar van “De toer fan Boarn”,
graag gebruik van de uitnodiging van de redactie om een stukje te schrijven voor het
jubileumnummer van “De Tuorkemjitter”. Per slot van rekening zijn de toren en de
naam van de dorpskrant al die 20 jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De nieuwe Monumentenstichting Boarnsterhim is nu ruim twee jaar eigenaar van de
kerktoren van Aldeboarn. De stichting onderhoudt en beheert een achttal
rijksmonumenten, welke oorspronkelijk in eigendom waren bij de gemeente
Boarnsterhim. De Monumentenstichting is daarbij geheel afhankelijk van subsidies
en vrijwilligers. Met veel enthousiasme en inzet is het bestuur doende subsidies aan
te vragen, fondsen te werven, gelden te innen om het onderhoud en de restauraties
aan de verschillende monumenten te kunnen financieren.
Met betrekking tot de toren van Aldeboarn is begin vorig jaar bij onze grootste
subsidievertrekker, “De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed” een plan voor onderhoud
en restauratie ingediend van bijna € 250.000,--. Vooral het houtwerk van de
balustraden rond de gemetselde toren en rond de lantaarn van de toren vertoont op
verschillende plaatsen rotte plekken. De toren moet ook opnieuw geheel geschilderd
worden. Daarnaast wordt, sinds begin 2011, de grote luidklok in de toren wegens
ernstige technische mankementen niet meer geluid. Voor deze klok is ook een
grondige restauratie noodzakelijk. Helaas is de aanvraag tot subsidie afgelopen
zomer afgewezen omdat niet voldoende geld beschikbaar is. Ook voor
monumentenzorg wordt door de rijksoverheid namelijk fors bezuinigd.
In de herfst van 2012 heeft de Monumentenstichting opnieuw een aanvraag tot
subsidie ingediend, nu bij de Provincie Friesland. In december ontving de stichting
het heugelijke bericht dat voor de restauratie van de toren een eenmalige
projectsubsidie van maar liefst ruim € 103.000,- is toegekend. Dit is een prachtig
begin om het restauratieplan te kunnen financieren. Maar om het hele plan uit te
voeren moet nog meer geld worden ingezameld. Het stichtingsbestuur probeert door
het aanboren van meer financieringsbronnen het te kort zo klein mogelijk te laten
zijn. Ook de inwoners van het dorp Aldeboarn zullen worden gevraagd een bijdrage
te leveren, zodat de toren in het jaar 2014 geheel gerestaureerd kan worden. In de
loop van dit jaar zult u vast meer horen en lezen over de restauratieplannen van “De
toer fan Boarn”.

