De markante scheve toren van Aldeboarn is een hele zomer
lang verstopt geweest achter steigers. In volle glorie staat die
nu weer te stralen midden in het dorp. Ter ere hiervan een
feestelijk weekeinde dat draait om het maken van een heel
bijzonder “TOUW” en de heropening van de kerktoren.
Na bijna vier jaar stil te zijn geweest zal de grote luidklok nu
haar bronzen geluid weer aan het dorp laten horen.

Op het plein voor de Doelhoftsjerke
staat op deze dag een prachtige
Kerststal met levende dieren.

Ben je vrijgezel en zoek je een date? Kom dan op vrijdagavond naar
één van de kroegen met een lint om je pols gedraaid. Wie weet
werkt deze oude manier om te daten.
Een lint verbindt!

Aanleveren linten

Aanleveren van de linten kan nog bij Luniek, It Fryske Hynder en Café
Moeke De Bruin.

Beeldend kunstenares Ardy Proot heeft het project TOUW als cadeautje aan het dorp aangeboden om de ingebruikname van de gerestaureerde toren en luidklokken samen te vieren.

Tot 13.00 uur

Linten naaien

12.00 uur

Filmpremière “TOUW, het verhaal van de Tuorkemjitters en de Lyntsjesnijers”

De rode loper ligt klaar.
Kom feestelijk gekleed !!!.

Aan elkaar naaien van alle linten. Kom met een naaimachine
in de kroeg of het Andringahûs. Er zijn grote bollen nodig
want daar werkt de touwslager het gemakkelijkst mee.
In de Doopsgezinde Kerk draait deze film, gemaakt door Ardy
Proot, voor de eerste keer voor spelers en groep 8 . Ook de
spelers in de filmpjes die op facebook hebben gestaan en de
TOUW-makers,
horen bij dit
selecte gezelschap!

Terwijl de touwslager zijn werk doet,
kunnen kinderen en volwassenen, op
het plein voor het Fryske Hynder, warm
blijven met allerlei touwspelen o.l.v.
Maarten de Jong: touwtje springen,
touwtrekken …….....

13.00 uur

Touwslaan

15.00 uur

Ontvangst genodigden, voor het officiële gedeelte van het programma

Voor de oudheidkamer staat touwslager Erik van Sark.
Hij heeft het hele Achterom nodig om het TOUW te maken.
Alle bollen lint worden daar naar toe gebracht.
Jongeren van 12 tot 16 jaar kunnen hem daar helpen.
Publiek staat op de Weaze.
In de Doelhoftsjerke houden verschillende sprekers, die betrokken zijn geweest bij het restauratieproces, een toespraak.

15.45 uur

Ingebruikname luidklok, met het TOUW wordt de grote luidklok geluid

Na de ingebruikname zal het toepasselijke nieuwe lied
“Boarnster Klokken” worden gezongen. Op de melodie van
“Jingle Bells” en een tekst van Sietie Huisman-Kootstra. Deze
tekst staat ook afgedrukt in de laatste Tuorkemjitter. Met ondersteuning van het muziekkorps Concordia zingt iedereen mee.

Kinderen luiden, na drie jaar stilstand,
weer voor het eerst “met de hand” de
grote luidklok.

16.00 uur

Optrekken “TOUW”, de vlaggenisten trekken het TOUW langs de toren omhoog
Onder leiding van Jan van der Wal wordt het “Boarnster TOUW”
omhoog getrokken tot het allerhoogste puntje van de kerktoren.
Nu zal blijken of de kerktoren van Tzum echt wel hoger is
dan die van Aldeboarn. Is het TOUW wel lang genoeg of is
het touw te kort …………. Spannend !!!

Kinderen zullen het touw bewaken, zodat de Tzummers
(Lyntsjesnijers) niet, net als bij de bouw van de toren, een stuk van het
touw zullen knippen. Micha van Rooijen en zijn vuurmaten zullen vuurkorven gaan branden voor de kerk, zodat de wakende kinderen warm
kunnen blijven. Kinderen mogen waxinelichtjes in potjes meebrengen.
Belangstellende ouders en hout: altijd welkom! De nacht duurt lang...

Muziekkorps “Concordia” speelt enkele marsen om u warm te houden
17.00 uur

Film “TOUW, het verhaal van de Tuorkemjitters en de Lyntsjesnijers”
In de Doopsgezinde Kerk draait deze film voor kinderen en
hun ouders uit groep 3-4-5. Ook andere belangstellenden
zijn welkom, waarbij geldt VOL IS VOL.

18.00 uur

Film “TOUW, het verhaal van de Tuorkemjitters en de Lyntsjesnijers”
In de Doopsgezinde Kerk draait deze film voor kinderen en
hun ouders uit groep 6 en 7. Ook andere belangstellenden
zijn welkom, waarbij geldt VOL IS VOL.

18.00-20.00 uur “MARCHÉ

GOURMAND”, eetfeest met lokale “KOKS”
Op het Doelhof worden zowel lokale als internationale gerechten klaargemaakt. Deze worden voor een schappelijke
prijs verkocht en gezamenlijk aan lange tafels genuttigd.
Heeft u bijvoorbeeld altijd al eens Afrikaans willen proberen?
Op deze avond is uw kans!. De opbrengst is voor de jeugd van
11 - 15 jaar. In samenspraak met hen en anderen zal waarschijnlijk een trapveldje gerealiseerd worden.

Gelet op de geweldige opkomst vorig jaar
bij de actie Serious Request is er besloten
dit jaar weer een Marché Gourmand te houden. We hopen op nog meer lokale koks en
nog meer opkomst.

Gedurende dit feest is er natuurlijk
ook muziek. Plaatselijke muzikanten zullen spelen op het Doelhof.
Het kan niet anders dan dat het
daar heel lang erg gezellig blijft.

19.00-22.00 uur Zelf een toren bouwen, wie bouwt de hoogste toren?
In het boek “TOUW & Tuorkemjitter”, dat in de
Doopsgezinde Kerk ligt, kunt u uw naam en / of
herinnering aan de kerktoren of het TOUW schrijven. Dit boek wordt daarna bij het TOUW bewaard.

`s Nachts

In de Doopsgezinde Kerk kunnen kinderen met hun
(groot-)ouders torens bouwen met kartonnen dozen.
Wie bouwt de hoogste? Een leuke competitie.

Waken en slapen, kinderen mogen slapen in it Fryske Hynder
Kinderen van groep 8 mogen samen op het TOUW passen en
`s nachts slapen in It Fryske Hynder. Je moet je daarvoor wel
aanmelden bij Kiki (tel. 631333) vol = vol !

9.30 uur

Bijzondere kerkdienst; een viering voor iedereen met als thema “TOUW”
Een dienst in de Doelhoftsjerke o.l.v. Ds. Piet Rozeboom.

11.00-12.00 uur “TOUWTJE BIJ DE KOFFIE”,

jurering van het lekkers wat is ingeleverd
In de kerk, direct na de viering, zullen de drie brugwachters
hun oordeel geven.

Iedereen die iets lekkers kan bakken, kan meedoen en winnen. Kom om 11 uur met uw baksel
naar de kerk. Na de jurering zal het lekkers
worden verdeeld over een aantal koffielokaties
zoals: Andringahûs, Moeke de Bruin, It Fryske
Hynder en de Doopsgezinde Kerk.

13.00 uur

Film “TOUW, het verhaal van de Tuorkemjitters en de Lyntsjesnijers”
Filmvertoning in de In de Doopsgezinde Kerk.

14.00 uur

Film “TOUW, het verhaal van de Tuorkemjitters en de Lyntsjesnijers”
Filmvertoning in de In de Doopsgezinde Kerk.

KLEPELKWIS, Hâns Brandsma heeft een boeiende kwis samengesteld
Je kunt je op de kwis voorbereiden door de restauratiefilmpjes op de website van Aldeboarn
http://www.aldeboarn.net/index.php/touw en de
film die we deze dagen vertonen te bekijken.
Maak een match tussen jong en oud! Wie, welk
team, welke slimme gast " gaat er met de KLEPEL naar huis" ? Symbolisch natuurlijk: de oude
klepel schenken we aan de Oudheidskamer.

16.00 uur

Aansluitend aan deze laatste filmvoorstelling kunt u mee
doen aan deze spannende kwis, voor jong en oud.
Ieder die gewaakt heeft ontvangt een Certificaat met de waaktijd er op. Daarna krijgt het
TOUW een respectabele plaats in het dorp.
Ook vandaag kun je je naam nog schrijven in
het boek “TOUW & Tuorkemjitter”.

“TOUW” inhalen, vlaggenisten en abseilers doen dit op spectaculaire wijze
Organisatie door een samenwerking van:

Ardy Proot, Tuorkemjitters
Comité Marché Gourmand
en heel veel vrijwilligers en verenigingen

