
Alle inwoners van Aldeboarn worden uitgenodigd om samen een touw te ma-

ken. 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. Je kan de linten tot 19 december inleveren bij Luniek. Op zaterdag 20 

december zal, door touwslager Erik van Sark, van alle linten een dik touw wor-

den gevlochten. Op It Achterom zal een lange stelling worden opgezet, waar 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 hoogte van de kerktoren worden op-

Hoe meer linten, hoe dikker het touw, hoe sterker de verbondenheid tussen de 

Boarnsters. 

 



De afgelopen maanden is de karakteristieke “Toer fan Boarn” achter steigers 

en schermen schuil gegaan. Werklieden zijn hard aan het werk geweest om de 

toren te restaureren en op te knappen. Met het afbreken van de steigers komt 

de markante, van ver herkenbare, toren weer tevoorschijn. Het hout- en metsel-

werk is hersteld, de wijzerplaten zijn gerestaureerd en de torenhaan opnieuw 

verguld. Alle houten onderdelen zijn weer zorgvuldig geschilderd. Ook de 

prachtige rijk versierde monumentale entreepartij is gerestaureerd en weer in 

de originele kleuren geverfd. 

Buitenom is het werk nu klaar. Binnen in de toren wordt nog gewerkt. De elek-
trische installatie wordt voor een deel vervangen en de wanden in de hal van 
de toren worden opnieuw bepleisterd.  

De luidklokken zijn gerestaureerd en van nieuwe houten tuimelassen voorzien. 
De zware klokken zijn weer teruggehangen en beide kunnen eerdaags weer 
veilig worden geluid. Het prachtige historische torenuurwerk op de tweede 
zolder in de toren zal nog worden gerestaureerd en worden voorzien van een 
automatisch gelijkzetsysteem, zodat elke “Boarnster” altijd de juiste tijd heeft.  

 
Voor de ingebruikname  van de toren wordt, door verschillende dorpsgenoten, 

een feestelijk dagprogramma  samengesteld. Een belangrijk onderdeel in het 

programma is het kunstproject “TOUW”.  Beeldend kunstenares Ardy Proot, 

heeft hiertoe het initiatief genomen en dit project als cadeautje aan het dorp 

gegeven om de ingebruikname van de kerktoren en de restauratie van de luid-

klokken samen te vieren. Aan de andere kant van deze flyer zie je hoe je mee 

kan doen aan dit mooie project. 


