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© Foto: archief DB Folsgare 
Familie Kooistra in de voortuin. Naam en 1911 zijn in het voorjaar in een bloemenperkje te lezen 

 

Skeender 2 
 

Op 10 december 1910 komt bij de gemeente een aanvraag binnen van Sipke 

Simons Kooistra voor het bouwen van ‘ene stelphuizinge’ op perceel “It Werp” 

onder Folsgare ( Skeender 2 ) Hiermee wordt een derde Kooistra boerderij 

gerealiseerd in de Folgaasterhem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Topografische kaart :  

             1870 - 1935 
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      foto Wytske Heida 

  ↑                          ↑                                                                            ↑ 

                Skeender 2             It Werp                                                    Scheender state 
 

“It Werp” is een perceel dat is ontstaan in de zuidelijke slenk van de Middelzee 

tegen de Breede dijk aan en betekent buitendijksland. Het perceel is in 1850 

eigendom van de Kooistra’s geworden met de koop van de boerderij op 

Suderburen  (Easthimmerwei 23).  

 

Sipke Simons Kooistra is getrouwd met Trijntje van 

Wijngaarden. Ze wonen op de boerderij Scheender 

State en willen het rustiger aan gaan doen. Ze maken  

plaats voor hun zoon Sije Simons Kooistra en Antje 

Gerbrandy uit Bozum. Sije en Antje hebben besloten 

om in mei 1911 te gaan trouwen.  Sipke en Trijntje 

verhuizen naar de Skeender. 

 

                                                       Sipke Simons Kooistra                          

 
                                                                                                                                                     foto: archief DB Folsgare  

 

Sije en Antje worden de volgende generatie Kooistra’s op Scheender State. Sije 

was niet de beoogde opvolger, maar zijn oudere broer Simon wordt dominee en 

dat telt zwaarder dan boer worden.   

 

In januari stuurt Sipke Simons een verzoek naar de gemeente voor het bouwen 

van een wagenhuis achter de boerderij op de Skeender. Alles wordt goedgekeurd. 
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Begin 1911 wordt met de bouw begonnen door Wytse de Boer, de timmerman uit 

het dorp. De boerderij heeft een doorlopende gang die de scheiding is tussen het 

woongedeelte en de stal. Aan de linkerzijde van het woongedeelte bevindt zich de 

pronkkamer, in het midden is een slaapkamer met een trap naar boven en rechts 

is de woonkamer. Aan de oostzijde is de hoofdingang, achter de gang is de keuken 

met een deur naar het wagen pad langs de hooivakken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

foto: Harmen Wiersma  

De boerderij gezien vanuit de kerktoren, op de achtergrond rijksweg 43 en het 

monument. De Breede dijk slingert om de boerderij naar Tjalhuizum. 

 

In 1924 overlijdt Trijntje van Wijngaarden, 70 jaar oud. Sipke Simons blijft alleen 

wonen op de boerderij op Skeender 2 tot 1932.  In dat jaar trekken zijn dochter 

Sietske Sipkes en haar man Klaas Vellinga bij hem in.  

 

                                   

 

 

De boerderij vanaf het erf 

van de pastorieboerderij 

 

 

 
                foto: Harmen Wiersma  
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Sipke Simons heeft veel voor Folsgare gedaan. Naast kerkvoogd was hij ook 

voorzitter van het schoolbestuur en raadslid van de gemeente Wymbritseradiel. 

Hij overlijdt op 83-jarige leeftijd in 1933. 

Sietske Sipkes en Klaas Vellinga blijven op de boerderij aan de Skeender tot Klaas 

in 1946 op 78-jarige leeftijd overlijdt. Sietske krijgt huishoudelijke hulp van Gatske 

Koster, later van Feikje Kok. Beide vrouwen wonen bij haar op de boerderij. 

Kleinzoon Klaas is haar in die jaren ook tot grote steun.  

 

Sije Sipkes Kooistra, broer van Sietske en jongste zoon van Sipke Simons, is 

weduwnaar geworden na het overlijden van zijn vrouw Antje Gerbrandy. Hij 

hertrouwt met Beeuwkje Atsma. Het paar blijft wonen op Scheender state.  

  

Beeuwkje is een zuster van Jan Atsma die in 1948 op de boerderij op de Skeender 

is gekomen met zijn vrouw Jantje Bakker. Sietske Sipkes blijft bij hen in wonen tot 

haar overlijden in 1950. In 1955 overlijdt Sije Sipkes Kooistra op Scheender state 

en weduwe Beeuwkje Atsma trekt dan bij haar broer Jan en schoonzuster Jantje in 

op Skeender 2. Hier zal ze blijven wonen tot ze in 1971 naar Sneek verhuist. 

  

 

 

Wagenhok Skeender 2, 

juni 1959 

 

 

 

foto: Harmen Wiersma  

 

In 1972 besluiten Jan en Jantje dat het tijd wordt om het rustiger aan te gaan 

doen. Er wordt boelgoed gehouden. In de L.C. staat de volgende advertentie: 

               --- BELANGRIJK   BOERENBOELGOED  STAMBOEKVEE 

Door notaris E K HOEKSTRA te Sneek Marktstraat 2 zal op woensdag 26 april des 

morgens om 9 uur ten verzoeke en ten huize van de heer J W Atsma te Folsgare 
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nummer 47 a contant bij boelgoed worden verkocht een prima beslag 

stamboekvee bestaande uit 23 melk- en kalfkoeien Verder worden verkocht 5 

pinken ongeveer 10 koekalveren, 1 paard en  boerenreeuw waaronder: 2 stands 

doorloopstal, een landbouwwagen, Eureka hooi- en mest schudder enz. 

 

Jappie Cnossen en Elizabeth de Jong uit Leeuwarden komen met hun kinderen in 

1972 op de boerderij. Jappie is meubelmaker en heeft o.a. de avondmaalstafel in 

de kerk van IJsbrechtum gemaakt. In 1974 wordt er voor het eerst een kindje op 

de boerderij geboren. Zij krijgt de naam Aukje Eke.  

 

Jappie Cnossen, bezig in zijn atelier  

met zijn grote hobby: het schilderen 

van landschappen. 

 

 

foto’s 

Atse Bruin 

 

 

Jappie heeft dit portret in 1996 van dochter Aukje 

gemaakt, het enige kind dat op de boerderij geboren is                                                                     

                                                                                           

 

 

 

 

foto Atse Bruin 
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Na het overlijden van Jappie verkoopt Elizabeth de boerderij aan Bauke Vogelzang 

uit Lytshuzen.  

 

Bauke Vogelzang is geboren aan de Jongedyk nummer 20 onder Nijland. Zijn opa 

Bauke is in 1916 op deze boerderij komen wonen, nadat Hessel van der Velde, opa 

van Feike en Siep van der Velde, na een geschil met de kerk, van de boerderij 

moest. 

 

Bauke is getrouwd met Agatha Teerenstra uit Blauwhuis. Ze boeren 35 jaar in 

Nijland en krijgen twee kinderen, Marijke en Sjouke. De kinderen volgen een 

goede opleiding en hebben geen interesse in het melkveebedrijf van hun ouders. 

Bauke en Agatha doen daarom hun bedrijf van de hand en verhuizen naar 

Lytshuzen. De boerderij aan de Skeender is een plekje waar ze graag willen 

wonen. Wanneer het pand te koop komt, is de koop snel gesloten.  

 

Door de crisis op de 

woningmarkt duurt het een 

tijdje voordat Bauke en Agatha 

hun boerderij in Lytshuzen 

hebben verkocht. Intussen 

wordt de buitenkant van de 

boerderij op de Skeender in 

Folsgare opgeknapt.  

                                         

 

                                             foto Atse Bruin 

 

Omdat de boerderij leeg staat, mag de toneelvereniging van Folsgare die 

gebruiken ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. In de schuur wordt een 

schitterende toneelvoorstelling gegeven over het leven van een familie op een 

boerderij.  

 

Inmiddels in de boerderij in Lytshuzen verkocht, is de boerderij aan de Skeender 

helemaal verbouwd en wonen Bauke en Agatha naar volle tevredenheid op de 

boerderij op Skeender 2. 



Dorpscanon van Folsgeare 
Skeender 2 

 

 

 

 

 

In de verbouwde keuken, die midden in het 

voorhuis is gerealiseerd, komen oude 

elementen terug in een modern jasje. De 

nieuwe kleur is blauw/grijs in combinatie met 

antraciet. Dit is een mooi geheel met de 

geeltjes op de vloer. 
                                   foto’s Studio Evelyne Ontwerp, Sneek 

 

 

 

 

 

 

Skeender 2, anno 2023 

 

 

 

 
foto Wytske Heida 

                                                                                      

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewerking: Wytske Heida  

Foto's: Harmen Wiersma, Atse Bruin, Wytske Heida, Studio Evelyne Ontwerp Sneek,  

archief DB Folsgare 

Kaartje: Topografische kaart 
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Disclaimer: Voor alle foto’s geldt,  dat er zorgvuldig is uitgezocht wie de eigenaar is en is 

toestemming  gevraagd en gekregen voor gebruik in dit venster. Vensters over personen zijn 

geplaatst na feedback met betrokkenen.  Mocht er desondanks iets niet correct zijn, gelieve 

de redactie te informeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 


