
Einde succesvolle samenwerking dirigent Siemen Hoekstra. 

Na ruim zes jaar heeft dirigent Siemen Hoekstra besloten de succesvolle samenwerking 

met muziekvereniging Concordia te beëindigen. De 50-jarige Hoekstra heeft een nieuwe 

uitdaging gevonden als dirigent van een andere vereniging en deze functie kan hij niet combineren 

met zijn dirigentschap bij Concordia. 

 

Het fanfare orkest van Concordia uit Middelstum kwam onder leiding van Siemen Hoekstra voor het 

eerst uit in de eerste divisie en heeft in de afgelopen 6 jaar een grote groei doorgemaakt. Onder leiding 

van Siemen heeft het orkest vele successen geboekt. Zo nam het onder meer twee keer deel aan het 

Open Nederlands Fanfarekampioenschap (ONFK) en won het in 2015 het bondsconcours van de OMF 

in de 1e divisie. Ook vermeldenswaardig zijn de deelnames aan het Fanfare Festival in Ouddorp en de 

Rasteder Musiktage in Duitsland. Nog dit weekend zette het orkest onder leiding van Siemen een 

mooie prestatie neer tijdens de Vlaamse Open Fanfare Kampioenschappen in Heist-op-den-Berg (BE). 

Ook in Middelstum zelf leidde de samenwerking met Siemen Hoekstra tot mooie resultaten. Het 

jaarlijkse kerstconcert “Sterren Stralen” bijvoorbeeld. Dit concert met gastoptredens als 

wereldkampioen kunstfluiten Geert Chatrou, mezzosopraan Julia Zaytseva en het Roder Jongenskoor 

wordt door de inwoners uit Middelstum en omstreken zeer gewaardeerd. In 2014 werd tijdens 

Sunsation een concert gegeven in de stijl van Rieu waarbij Siemenliet zien dat hij deze rol moeiteloos 

kon vervullen. Tijdens deze en andere evenementen bleek steeds weer dat Hoekstra erg geliefd is bij 

de Middelstumer bevolking. 

Concordia kijkt tevreden terug op de periode met Hoekstra en vindt het jammer om afscheid te moeten 

nemen van een vakman met zijn kwaliteiten. Leden en bestuur begrijpen zijn overwegingen echter wel 

en gunnen hem deze nieuwe kans van harte. Tegelijkertijd ziet de vereniging mogelijkheden om onder 

leiding van een nieuwe dirigent verder te groeien. 

Nadere informatie over de invulling van het afscheid volgt binnenkort. Concordia zal hier natuurlijk op 

passende wijze invulling aan geven en er een gedenkwaardig evenement van maken. 
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