
PERSBERICHT  
 
Begin vorig jaar werd de bronzen Hand van Oterdum gestolen. Zondagmiddag 23 september is 
er in de middeleeuwse kerk van Termunten een benefietconcert voor een kunststof replica.    
 
Van verschillende kanten is al financiële steun toegezegd voor een replica van De Hand: Waterschap 
Hunze en Aa’s, gemeente Delfzijl, provincie Groningen, Groningen Seaports, ENECO en EON. Ook 
het IVAK heeft tijdens een optreden in de Molenberg een inzameling gehouden. Maar dit alles is nog 
niet voldoende. Dus nu een befenietconcert in de kerk in Termunten!  
 
Het concert ‘Ode aan Oterdum’ bestaat uit een mix van muziek, zang, gedichten en verhalen: Lianne 
Abeln zingt ‘Oterdom’ en ‘Mien Slichte Laand’ en Termunter troubadour Aries Kuiper vertolkt Ede 
Staal en Leonard Cohen. Wethouder Jan Wolthof bespeelt het Lohman orgel en dijkgraaf Alfred van 
Hall draagt voor uit eigen werk. Mieke Eggen maakt u deelgenoot van haar herinneringen aan 
Oterdum en Jan K. Harms laat u kennis maken met Berend Oom op het Oterdummer kerkhof.  
 
De ‘Ode aan Oterdum’ start om 14.00 u en duurt ongeveer een uur. De kerk is open vanaf 13.30 u. Na 
afloop kunt u de spannende toren van de kerk beklimmen met weids uitzicht over Eems, Punt van 
Reide en Dollard. Ook is er dan een hapje en een drankje. Wie de benen wil strekken, kan ook het 
nieuwe Ommetje langs de bezienswaardigheden van Termunten en Termunterzijl lopen.  
 
Als u de ‘Hand’ een handje wilt helpen en dit benefietconcert wilt bijwonen, dan vragen wij van u een 
bijdrage van (minimaal) € 5, - per persoon, te voldoen bij aanvang van het concert. 
 
Omdat we veel belangstelling verwachten is vooraanmelding noodzakelijk, per email of telefonisch. 
Dat kan bij Hiltje Zwarberg, tel. 0596 602184 / 06-30184535; e secretaris@oterdum.com.  
De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wacht niet te lang…!   
 
Stichting Behoud Monument Dorp Oterdum - www.oterdum.com 
St. Exploitatie Kerk Termunten - www.kerktermunten.nl 
 
Voor de pers:  
Inlichtingen Replica Hand van Oterdum: Hiltje Zwarberg, t. 0596- 602184 / 06-30184535       
    “              Concert: Yvonne Quispel, t. 0596-601805 
   
 
 
 


