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© Foto archief DB Folsgeare 

Begin jaren twintig, Rinske Sipkes Kooistra op het bankje  
 

Easthimmerwei 21 
 

Het begint allemaal op Scheender State waar Sipke Gabes Kooistra en Rinske 

Symons Algera wonen. Hun oudste zoon is Siemens Sipkes. Na het overlijden van 

zijn vrouw Rinske hertrouwt Sipke Gabes met Yke Ruurds Abma. Hun eerste kind is  

Rinske Sipkes.  

 

Siemen Sipkes trouwt driemaal. Zijn eerste vrouw is Baukjen Ruurds Abma. Het 

paar krijgt een zoon die Sipke Siemens wordt genoemd. Zijn tweede vrouw is 

Johanna Gosses Bootsma. Als laatste hertrouwt hij met weduwe Sytske Postma, 

die haar dochter Trijntje van Wijngaarden meebrengt. Sipke Siemens, de zoon uit 

zijn eerste huwelijk, trouwt met Trijntje van Wijngaarden. Sipke en Trijntje krijgen 

een dochter, Rinske Sipkes Kooistra.  

 

Rinske Sipkes trouwt met Rinke Douwes Reitsma. Zij gaan op Suderburen wonen. 

Uit dit huwelijk wordt Sipke Rinkes Reitsma geboren. 

 

Sipke Rinkes Reitsma trouwt op 14 mei 1898 met Rinske Sipkes Kooistra.  Sipke 

Rinkes en Rinske Sipkes is verwarrend. Maar sterker nog, Sipke Rinkes zijn moeder 

heet evenals zijn echtgenote ook Rinske Sipkes Kooistra.  
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Na hun huwelijk wonen Sipke Rinkes en Rinske Sipkes eerst een jaar in de 

dorpskom van  Folsgare. Daarna verhuizen ze naar Scharnegoutum nummer 20. In 

1909 besluiten ze om een eigen boerderij te laten bouwen tussen de ouderlijke 

boerderij van Sipke Siemens en het dorp. Sipke Rinkes en Rinske Sipkes vragen 

Murk Canrinus uit Oosthem om een ontwerp te maken.  

 

De tekening laat een boerderij zien waar de ruimte maximaal wordt benut. De 

grote  koestal aan de rechterkant heeft plaats voor 20 koeien. In het midden, 

achter de hooivakken, is de kleine koestal waar 5 stuks jongvee en 4 paarden 

kunnen staan. Links achter de woonkamer en de keuken is het wagenpad in de 

schuur langs de hooivakken. 

 

 

 

 

 

  

 

vooraanzicht van de boerderij 

 

foto Atse Bruin 

 

Het ontwerp wordt echter afgekeurd, want de uitstraling van de boerderij is te 

sober. Het vooreind wordt opnieuw ingedeeld waarbij zes plaatsen van de grote 

koestal worden opgeofferd om een woonkamer met daarachter een slaapkamer 

te creëren. In de slaapkamer is een klein venster, zodat de 

boer in de gaten kan houden wat er in de stal gebeurt.  

                                                                              

 
                                                                                foto Wytske Heida 

 

In het midden komt de entree en links de pronkkamer. In 

de keuken achter de pronkkamer zijn bedsteden voor de 

dienstmeiden. Voor de jongste boerenknecht is er een 

kamertje boven de grote koestal.  
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De materialen voor de bouw worden per boot aangevoerd en bij het bruggetje 

gelost. Al het bouwmateriaal moet met paard en wagen over het bestaande 

voetpad, de Suderbuursterleane, naar de nieuwbouwplek worden vervoerd. 

Aangezien het tijdens de bouw zeer nat is, is het voetpad vrij snel onbegaanbaar 

en wordt de bouw vertraagd.  

 

 

 

 

plattegrond van 

de boerderij 

 

 

 

foto Atse Bruin 

 

De bouw is klaar in 2010. Het eindresultaat is zó mooi dat de boerderij op de lijst 

van jonge monumenten is geplaatst.   

 

Rinske Sipkes is in 1918 weduwe geworden na het overlijden van Sipke Rinkes, die 

maar 44 jaar oud werd. In 1921 hertrouwt ze met Uiltje Attema uit Abbega. Ze is 

dan 42 jaar. Haar beide 

huwelijken zullen kinderloos 

blijven.  

 

april 1924 

Uiltje Attema en Rinske 

Sipkes poseren bij hun 

nieuwe aanwinst met 

kenteken B-7486 

        foto archief Feike van der Velde 
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Willem van der Velde, later boer op It Werp en vervolgens op Strûpenkeal, is in 

zijn jonge jaren arbeider bij Uiltje Attema. 

 

Schapen wassen bij Uiltje Attema achter op het erf met zijn arbeider Willem van 

der Velde. Ze hebben hulp van Tjerk Terpstra en Dirk Kamstra die in de dorpskom 

van Folsgare wonen.  

 

v.l.n.r. Tjerk Terpstra, 

Willem v/d Velde ( met 

pijp ), Dirk Kamstra en 

Uiltje Attema  

 

 

 

foto archief Feike van der Velde 

 

Achter de boerderij ligt een perceel, dat in 2012 wordt geëgaliseerd. Daar ligt nog 

het laatste stukje van de Oude Middelzeedyk. De greppels van de percelen 

erboven en eronder staan nog haaks op de dijk.  

 

 

 

 

 

 

 

                      foto Atlas Friesland 
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Op 5 oktober 1955 overlijdt Rinske Sipkes Kooistra en is Uiltje Attema weduwnaar. 

In 1956 komt de boerderij in de verkoop met gebruiker en mede-eigenaar Uiltje  

 

Attema. De boerderij wordt gekocht door de heer H. Wind uit Sneek, 

zaakwaarnemer voor Uiltje Attema. In 1959 besluit Uiltje dat het genoeg is 

geweest. Hij verhuist naar Bolsward waar hij meer tussen de mensen verblijft.  

De boerderij wordt verkocht aan Grietje van der Meer - Hoekstra. Haar zoon 

Willem is getrouwd met Foekje Attema. Zij is een oomzegger van Uiltje Attema.  

 

Willem van der Meer en Foekje Attema komen nu op de boerderij.  

Begin februari 1969 overlijdt Uiltje Attema in Bolsward. De rouwdienst en 

begrafenis vinden echter in Folsgare plaats. Uiltje wordt naast zijn vrouw Rinske 

Kooistra op het kerkhof in het dorp begraven.  

 

 

 

Willem van der Meer laat op het 

kampje land naast de boerderij 

twee silo’s bouwen voor het 

inkuilen.  

 
 

foto Atse Bruin 

 

 

Willem van der Meer en Foekje Attema 

verhuizen in 1971 naar Hartwerd.  Willem zijn 

moeder, weduwe Grietje van der Meer – 

Hoekstra, haar zoon  Johannes en haar dochter 

Joukje van der Meer komen dan op de boerderij. 

 

Voor de boerderij staan hoge bomen.  

Op de foto staan Joukje, met de hond, en haar 

visite op de oprit 
                                                         foto archief Joukje van der Meer 
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Grietje van der Meer -Hoekstra overlijdt in 1983. Haar zoon Johannes overlijdt in 

1995.  

 

Joukje doet een jaar later het vee de deur uit. Ze stort zich op haar hobby, het 

aankleden van poppen. Dit slaat zo aan, dat ze in de woonkamer een 

poppententoonstelling heeft ingericht. De poppen zijn in de zomermaanden te 

bezichtigen op woensdag- en zaterdagmiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
foto Atse Bruin 

 

 

Na het overlijden van Joukje van der Meer in 2015,  is de boerderij gekocht door 

de familie Kruis uit Nijland.  

 

Voordat de familie verhuist naar Folsgare, vindt er 

een uitgebreide verbouwing plaats. Tijdens de 

werkzaamheden in januari 2016 wordt er een 

plankje gevonden met een tekst uit 1909. Het jaar 

waarin wordt begonnen met de bouw van de 

boerderij (“Toen dit hok betimmerd is was het 

winter. We zijn er precies oudjaarsdag uitgegaan. 

Het was hier een grootte rotboel. H.J. Tuininga, D. 

Eppinga, Folsgare, oudjaarsdag 1909”) 

Marten Douwes Eppinga is de timmerknecht. Later 

heeft hij zijn eigen bedrijf op Tsjaerddyk 28 ( zie 

vensters Tsjaerddyk 28 en Tsjaerddyk 26a/26b) 
                                                                                         foto Wytske Heida 
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Vele oude elementen van de boerderij blijven 

behouden, zoals een mooie tegelwand, het  

raampje in de slaapkamer en een waterpomp 
 

foto’s Wytske Heida 
 

 

 

Christiaan Kruis begint in de boerderij een bedrijf in  

meubel- en interieur bouw. Hij maakt houten stoelen, kasten, kozijnen, ga zo maar 

door. Allemaal precies zoals de klant het wil. 

 

 

 

 

 

 

 

foto archief Joukje van 

der Meer 
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Inmiddels zijn de 

grote bomen zijn 

verdwenen. 

 

foto Atse Bruin 

 

 

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. 

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewerking: Wytske Heida  

Foto's: Atse Bruin, Wytske Heida, archief DB Folsgeare, archief Joukje van der Meer, 
archief Feike van der Velde, Atlas Friesland 
 


