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Koemelkerij van Willem Sjerps Twijnstra 
Tsjaerddyk 26a 

 

In 1855 is Willem Sjerps Twijnstra 63 jaar oud en 25 jaar slager in Folsgare. Hij is 

getrouwd met Japke Pieters Boomsma en hun kinderen hebben bijna allemaal het 

ouderlijk’huis verlaten. Het wordt tijd voor iets anders.  

Ze laten op het eind van de Tsjaerddyk, naast de slagerij op hun eigen erf, een 

koemelkerij bouwen met ruimte voor vier beesten. Willem Sjerps kan het nu wat 

rustiger aan doen maar heeft toch nog iets om handen.  

Geertje, de jongste dochter, blijft bij hen wonen en wordt mantelzorgster.  

 

Het wordt een woonhuis met een voor- en achterkamer, een zolder en een aparte 

schuur.  

De stal is tegen het woonhuis aan gebouwd met de deur naar de koestal aan de 

wegzijde. De afvoer van de stal gaat met een buis onder de weg door en komt uit in 

de sloot aan de overzijde van de Tsjaerddyk. Deze sloot krijgt in het dorp al snel de 

bijnaam “Skytsleat”.( mestsloot) Deze is links op de hoofdfoto te zien. De 

koemelkerij staat op deze foto achter de boom. 
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De sloot loopt langs de weg achter het kerkhuis en de tempel door richting 

pastorieboerderij. 

 

 

 

 

 

 

 

afb Tresoar 

 

In 1862 verhuist Willem Sjerps met zijn vrouw en dochter Geertje naar 

IJsbrechtum waar hij tolgaarder wordt. 

Zijn zoon Sjerp Willems gaat na hun vertrek in de koemelkerij wonen. Hij is in 

1857 getrouwd met Gerlofke Jacobs Bijlsma en ze krijgen 9 kinderen. Sjerp 

Willems is zowel koopman en slager als arbeider.  Feike Sjerps helpt zijn vader 

waar hij kan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
foto uitg van der 

Meulen bv Sneek 

 

 

 

 

 

Folsgare rond 1900, Zicht op de koemelkerij waar dan Sjerp Willems Twijnstra woont  
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In 1894 trouwt Feike Sjerps met Beeuwkjen Zijlstra. Hij blijft in Folsgare wonen. 

In 1907 overlijdt zijn moeder Gerlofke. Zijn vader gaat naar Workum en Feike 

verhuist met zijn vrouw naar zijn ouderlijk huis. In 1908 wordt Sjerp Willems ziek 

en komt tijdelijk weer in Folsgare bij Feike Sjerps. Hier overlijdt hij op 5 maart 

1908.   

       

Feike Sjerps is koopman, koemelker en slager. Als de boeren in de omgeving een 

ziek beest hebben, komt Feike ook langs. Hij is van alle markten thuis en in het 

najaar slacht hij bij de boeren thuis een koe en soms een varken. Zo komt Feike 

regelmatig bij alle boeren aan huis en dat heeft weer zijn voordeel als koopman.  

      

     

 

 

              Folsgare rond 1935 

 

      Achter de boom de koemelkerij, 

      links onder de Skytfeart.  

 

 

                           

Feike Sjerps overlijdt op 21 april 1936 op 69-jarige leeftijd. Na zijn overlijden 

komt het huis te koop. Er wordt boelgoed gehouden en de verkoop vindt plaats in 

de werkplaats van timmerman Eppinga.  Jan Willems Twijnstra die ernaast woont 

(nu Tsjaerddyk 26) wordt de nieuwe eigenaar.  
Beeuwkjen Zijlstra verhuist naar Nijkerk waar ze op 3 juni 1943 overlijdt. Ze wordt 

in Folsgare naast haar man begraven.  

 

Jan Willems Twijnstra gebruikt de schuur en de stal voor opslag en verhuurt het 

huis aan Kornelis (Kees) Wester. Kees is getrouwd met Hinke de Boer en is 

arbeider bij de Kooistra’s. In de oorlog hebben ze een onderduiker in huis die onder 

de vloer, op de plek van de eettafel, een schuilplek heeft. Na de oorlog verhuizen 

Kees en Hinke naar de arbeiderswoning naast de boerderij van de Kooistra’s. 

 

Wieger Boonstra en zijn vrouw Lammertine Wytske Kootstra wonen tijdelijk in het 

huis totdat de nieuwbouw aan de overkant van de straat klaar is. In augustus 1949 

verhuizen ze. (no. 37).  
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Jelte de Groot en vervolgens Lieuwe Gietema en Lutske de Haan wonen daarna 

ook een poosje in de woning. 

In 1966 wordt het pand aangekocht door timmerman Jelle Wiersma die de 

timmerwerkplaats uitbreidt en er een kantoor in maakt. Alle panden vallen nu onder 

Tsjaerddyk 26.  

 

 

 

 

 

 

 

In 1981 zijn de oude 

timmerwerkplaats en 

de voormalige 

koemelkerij verbouwd 

tot twee woonhuizen. 

 

 
foto Atse Bruin 

 

Jelle Wiersma verhuist in 1981 naar Tsjaerddyk 26b, de oude timmerwerkplaats.  

Zijn zoon Epke en Tineke gaan op Tsjaerddyk 26a, in de voormalige koemelkerij 

wonen.  

In 1983 verhuist Jelle Wiersma naar Tsjaerddyk 41 en betrekt Epke Wiersma beide 

woningen.   

In oktober 1986 verhuist Epke Wiersma met vrouw en kinderen en komen beide 

woningen 26a en 26b te koop.  

 

Sjirk van der Meer en Jeannette Rietberg worden in 1987 de volgende bewoners. 

Sjirk is onderwijzer en Jeanette Rietberg maakt van de voormalige koemelkerij een 

praktijkruimte voor haptonomie.  

 

In 2000 wordt de oude koemelkerij ( Tsjaerddyk 26b)  van Willem Sjerps gesloopt 

en bouwt timmerman Gerrit Rijpma uit Folsgare er een nieuw pand in dezelfde 

stijl.      
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foto Wytske Heida 

 

 

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewerking: Wytske Heida 

Foto's: db Folsgare, Wytske Heida, Atse Bruin, uitg van der Meulen bv Sneek 

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 betrokkene.  Mocht er desondanks iets niet correct zijn, 
gelieve de redactie te informeren. 

 


