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© Foto argyf DB Folsgeare 

Begjin jierren tweintich, Rinske Sipkes Kooistra op it bankje  
 

Easthimmerwei 21 
 

It begjint allegearre op Scheender State dêr’t Sipke Gabes Kooistra en Rinske 

Symons Algera wenje. Harren âldste soan is Siemens Sipkes. Nei it ferstjerren fan 

syn frou Rinske trout Sipke Gabes op’e nij mei Yke Ruurds Abma. Harren earste 

bern is Rinske Sipkes.  

 

Siemen Sipkes trout trije kear. Syn earste frou is Baukjen Ruurds Abma. It pear 

kriget in soan dy’t Sipke Siemens neamd wurdt. Syn twadde frou is Johanna 

Gosses Bootsma. As lêste trout hy op’e nij mei widdofrou Sytske Postma, dy’t har 

dochter Trijntje van Wijngaarden mei nimt. Sipke Siemens, de soan út syn earste 

houlik, trout mei Trijntje van Wijngaarden. Sipke en Trijntje krije in dochter, 

Rinske Sipkes Kooistra.  

 

Rinske Sipkes trout mei Rinke Douwes Reitsma. Hja sette harren te wenjen op 

Suderburen. Ut dit houlik wurdt Sipke Rinkes Reitsma berne. 

 

Sipke Rinkes Reitsma trout op 14 maaie 1898 mei Rinske Sipkes Kooistra.  Sipke 

Rinkes en Rinske Sipkes is betiizjend. Mar noch sterker, Sipke Rinkes syn mem hjit 

lyk as syn frou ek Rinske Sipkes Kooistra.  
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Nei harren houlik wenje Sipke Rinkes en Rinske Sipkes earst in jier yn de buorren 

fan Folsgeare. Dêrnei ferhúzje hja nei Skearnegoutum nûmer 20. Yn 1909 beslute 

hja om in eigen pleats bouwe te litten tusken de âlderlike pleats fan Sipke Siemens 

en it doarp. Sipke Rinkes en Rinske Sipkes freegje Murk Canrinus út Easthim om in 

ûntwerp te meitsjen.  

 

De tekening lit in pleats sjen dêr’t de romte maksimaal benut wurdt. De grutte 

kowestâl oan de rjochterkant hat plak foar 20 kij. Yn’e midden, efter de 

heafekken, is de lytse kowestâl dêr’t 5 stik jongfee en 4 hynders stean kinne. Links 

efter de wenkeamer en de keuken is de skuorreed. 

 

 

 

 

 

  

 

foaroansicht fan de pleats 

 

foto Atse Bruin 

 

 

It ûntwerp wurdt lykwols ôfkard, want de útstrieling fan de pleats is te sober. It 

foarein wurdt op’e nij yndield wêr’t seis plakken fan de grutte kowestâl by 

opoffere wurde om in wenkeamer mei dêrefter in sliepkeamer te kreëarjen. Yn de 

sliepkeamer is in lyts rút, dat sadwaande kin de boer yn de 

rekken hâlde wat der yn de stâl bart.  

 

 
                                                                                foto Wytske Heida 

 

Yn’e midden komt de yntree en links de moaie kamer. Yn 

de keuken efter de moaie keamer binne bedsteden foar de 

tsjinstfammen. Foar de jongste boerefeint is der in 

keammerke boppe de grutte kowestâl.  
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De materialen foar de bou wurde mei de boat oanfierd en by it tiltsje lost. Al it 

boumateriaal moat mei hynder en wein oer it besteande rinpaad, de 

Suderbuursterleane, nei it nijbouplak ferfierd wurde. Omreden dat it yn de tiid fan 

de bou tige wiet is, is it rinpaad al gau ûnbegeanber en wurdt de bou fertraagd.  

 

 

 

 

plattegrûn fan de 

pleats 

 

 

 

foto Atse Bruin 

 

De bou is klear yn 2010. It einrisseltaat is sá moai dat de pleats op de list fan jonge 

monuminten pleatst is.   

 

Rinske Sipkes is yn 1918 widdofrou wurden nei it ferstjerren fan Sipke Rinkes, dy’t 

mar 44 jier âld waard. Yn 1921 trout hja op’e nij mei Uiltje Attema út Abbegea. Hja  

is dan 42 jier. Har beide houliken sille sûnder bern bliuwe. 

 

april 1924 

Uiltje Attema en Rinske 

Sipkes posearje by 

harren nije oanwinst mei 

kenteken B-7486 

 

                                  

   foto argyf Feike van der Velde 
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Willem van der Velde, letter boer op It Werp en dêrnei op Strûpenkeal, is yn syn 

jonge jierren arbeider by Uiltje Attema. 

 

Skiep waskje by Uiltje Attema efter op it hiem mei syn arbeider Willem van der 

Velde. Hja hawwe help fan Tjerk Terpstra en Dirk Kamstra dy’t yn de buorren fan 

Folsgeare wenje.  

 

f.l.n.r. Tjerk Terpstra, 

Willem v/d Velde (mei 

piip), Dirk Kamstra en 

Uiltje Attema  

 

 

 

foto argyf Feike van der Velde 

 

Efter de pleats leit in perseel, dat yn 2012 egalisearre wurdt. Dêr leit noch it lêste 

stikje fan de Oude Middelzeedyk. De greppels fan de perselen derboppe en 

derûnder steane noch heaks op de dyk.  

 

 

 

 

 

 

 

                      foto Atlas Friesland 
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Op 5 oktober 1955 ferstjert Rinske Sipkes Kooistra en is Uiltje Attema widner. Yn 

1956 komt de buorkerij yn de ferkeap mei brûker en mei-eigner Uiltje Attema. De 

buorkerij wurdt kocht troch de hear H. Wind út Snits dy’t saakwaarnimmer is  

 

foar Uiltje Attema. Yn 1959 beslút Uiltje dat it genôch west hat. Hy ferhuzet nei 

Boalsert dêr’t hy mear tusken de minsken is.  

De buorkerij wurdt ferkocht oan Grietje van der Meer - Hoekstra. Har soan Willem 

is troud mei Foekje Attema. Hja is in omkesizzer fan Uiltje Attema.  

 

Willem van der Meer en Foekje Attema komme no op de buorkerij.  

Begjin febrewaris 1969 ferstjert Uiltje Attema yn Boalsert. De routsjinst en 

begraffenis binne lykwols yn Folsgeare. Uiltje wurdt nêst syn frou Rinske Kooistra 

op it tsjerkhôf yn it doarp begroeven.  

 

 

 

Willem van der Meer lit op it kampke 

lân nêst de pleats twa silo’s bouwe 

foar it ynkuilen  

 

 
foto Atse Bruin 

 

 

Willem van der Meer en Foekje Attema 

ferhúzje yn 1971 nei  Hartwert.  Willem syn 

mem, widdofrou Grietje van der Meer – 

Hoekstra, har soan  Johannes en har 

dochter Joukje van der Meer komme dan 

op de buorkerij. 

 

Foar de pleats steane hege beammen.  

Op de foto steane Joukje, mei de hûn, en 

har besite op de daam. 
                                                   foto argyf Joukje van der Meer 
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Grietje van der Meer -Hoekstra ferstjert yn 1983.  Har soan Johannes ferstjert yn 

1995.  

 

Joukje docht in jier letter it fee de doar út. Hja jout har alhiel oer oan har 

leafhawwerij, it oanklaaijen fan poppen. Dit slacht sa oan, dat se yn de 

wenkeamer in poppe útstalling ynrjochte hat. De poppen binne yn de 

simmermoannen te besjen op woansdei- en sneontemiddei. 
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Nei it ferstjerren fan Joukje van der Meer yn 2015,  is de pleats kocht troch de 

famylje Kruis út Nijlân.  

 

Foardat de famylje ferhuzet nei Folsgeare, is der in 

wiidweidige ferbouwing. By it wurk yn jannewaris 

2016, wurdt der in plankje fûn mei in tekst út 1909. It 

jier dat mei de bou fan de nije pleats begûn wurdt. 

(“Toen dit hok betimmerd is was het winter. We zijn er 

precies oudjaarsdag uitgegaan. Het was hier een 

grootte rotboel. J. Tuininga, D. Eppinga, Folsgare, 

oudjaarsdag 1909”) 

Marten Douwes Eppinga is de timmerfeint. Letter hat 

hy syn eigen bedriuw op Tsjaerddyk 28 ( sjoch finsters 

Tsjaerddyk 28 en Tsjaerddyk 26a/26b) 
                                                                                           foto Wytske Heida 
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In soad âlde eleminten fan de pleats bliuwe 

beholden, lyk as in moaie tegelwand, it  

sliepkeamerrútsje en in wetterpomp. 
 

foto’s Wytske Heida 
 

 

Christiaan Kruis begjint yn de pleats in bedriuw yn meubel- en ynterieur bou. Hy 

makket houten stuolenn, kasten, kezinen, gean sa mar troch. Alles krekt sa’t de 

klant it ha wol. 

 

 

 

 

 

 

 
foto argyf Joukje 

van der Meer 
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Wilens binne de grutte 

beammen ferdwûn. 

 

foto Atse Bruin 

 

 

 

 

Disclaimer: Foar alle foto’s jildt, dat der soarchfâldich útsocht is wa’t de eigner is en is 

tastimming  frege en krigen foar it brûken yn dit finster. Finsters oer persoanen binne pleatst 

nei  weromkeppeling mei belutsenen.  Mocht der nettsjinsteande eat net korrekt wêze, 

graach de redaksje ynformearje. 
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Tekst: Atse Bruin 
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