
Verhaal van de open torendag 2018. 

Rene Heun uit Fraamborg doet hieronder zijn verhaal over de open torendag welke dit jaar gehouden is op zaterdag 9 

juni. Een prachtig ingezonden stukje dat van ons als redactie alle lof verdiend. 

Hallo beste Middelstumers ik ben Rene Heun en ik woon op Fraamborg en ik ben een jongen met een verstandelijke 

beperking mijn beperking is pdd nos / adhd en ik ben elk jaar met open torendag in de Hippolytuskerk te vinden en 1 

keer in de 2 weken op zaterdagavond om 18:00 uur luid ik de klok samen met Harm Bos de koster van de kerk. 

  

En soms luid ik ook de klok met begrafenissen samen met Harm Bos en ik luid de klok in Middelstum sinds oktober 

2012 en ik woon sinds 29 september 2012 op Fraamborg en ik ken de gegevens van de luidklok van de Hippolytuskerk 

ook en ik kom al sinds 1997 in Middelstum toen kende ik Middelstum nog nouwelijks maar nu ken ik het dorp uit mijn 

duim. 

Ik kwam voor het eerst in Middelstum in het bos van Ewsum bij de vijvers om naar de kikkers te luisteren samen met 

mijn moeder dit deed ik in de jaren 1997 & 1998 & 1999 & 2000 & 2001 & 2002 & 2003 en toen ik in in september 

2012 weer bij de vijvers stond kwamen de herinneringen omhoog en zelfs heeft Middelstum een volkslied en zelfs was 

Kees Geut mijn grote vriend ook een keer bij het klokluiden op zaterdagavond. 



 

Toen ik moest luiden en kees vond dat ik het erg goed deed ik ben blij dat mensen zo trots zijn op mij en ik kan de 

Hippolytustoren altijd horen op mijn kamer op Fraamborg en ik ben erg trots dat wij in Middelstum een echte Hemony 

Carillon hebben en ik vind dat zo mooi klinken en Jannes Klaasen heeft mooie foto's gemaakt van mij tijdens de open 

torendag van dit jaar 2018. 

Gegevens van de luidklok: 

GIETER j.schoneborch 

GIETJAAR 1520 

DIAMETER 1203 mm 

GEWICHT 1153 kg 

LUIDSYSTEEM rechte luidas vliegende klepel 

TOON & KLANK E 

LUIDEN de klok word handmatig met een touw geluid 

Met vriendelijke groet Rene Heun de klokkenluider van de hippolytuskerk. 

Bron: Rene Heun (18 juni 2018)  Jannes Klaassen 

 

https://www.middelstum.com/Torendag%20in%20Middelstum%202018/

