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Nieuwbouw Tsjaerddyk 
nrs, 33, 35, 37 en 39 

Na de 2e W.O, bestaat Folsgare nog steeds uit één straat, de Tsjaerddyk, die soms 

ook de Buorren wordt genoemd. Aan deze straat staan de kerk, de school, de 

pastorieboerderij en zestien, meest oudere, woningen. Het dorp heeft echter 

behoefte aan nieuwe woningen want huurwoningen zijn er bijna niet meer. De 

Tempel is afgebroken en de woningen aan het Streekje zijn oud. Van de twee 

huurwoningen van de kerk is het huis aan de noordzijde verkocht en het huis aan 

de zuidzijde van de Tsjaerddyk is oud en erg klein.  

De Tsjaerddyk 

rond 1935 

Aan de linkerzijde 

achter de bomen 

en de ‘skytsleat’ 

is ruimte voor 

nieuwbouw. 

 

 

foto: uitg. v.d Meulen 

bv , Sneek 
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Dorpsbelang is er druk mee om nieuwbouw te realiseren. In 1948 is het zover dat 

er aan de noordzijde van de Tsjaerddyk, naast het voormalige kerkhuis, tegenover 

het huis van aannemer Marten Eppinga, twee blokjes van twee onder één kap 

woningen gebouwd zullen worden.  

Vanuit zijn woonkamer kan Eppinga volgen hoe de bouw van de woningen door 

bouwbedrijf Feenstra uit Nijland vordert. Dat gaat niet  zonder problemen. Als 

tijdens de bouw een zware storm over het dorp trekt, liggen de kajuiten van de 

nieuwbouw op straat. Ondanks de tegenslag worden de sociale huurwoningen in 

1949 opgeleverd. Ze krijgen de nummers  Folsgare 10, 9, 8 en 7.  

Deze nummers worden in 1974 omgezet in Tsjaerddyk 33,  35,  37 en 39 . 

De woningen worden in het begin gebruikt als arbeiderswoningen voor de boeren 

in en rond Folsgare.  

In september 1949 verhuizen Hendrik Johannes Oppenhuizen en Annigje Tjalsma 

met hun vijf kinderen  vanuit  Oosthem naar het eerste nieuwbouwhuis in 

Folsgare gezien vanaf Nijland, nummer 33. Hendrik werkt bij Hessel Boschma op 

Walma State. 

        Familie Oppenhuizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Luke 

Oppenhuizen 

 

         Hendrik             Johan              Minke        Jitty           Annigje  

                  Maaike   en   Luke  
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Op nummer 35 komen Minne en Eelkje Wiersma te wonen. Minne werkt bij 

Meinte Abma op Carpe Diem.  

Wieger Boonstra is in 1948 vanuit Rauwerderhem in het dorp gekomen en woont 

in de oude koemelkerij tegenover de nieuwbouw. Met zijn gezin verhuist hij naar 

nummer 37. Wieger is  arbeider bij Maaie Reitsma op Suderburen. 

 

 

 

 

foto uitg v.d. Meulen bv Sneek 

 

 

Dirk Zandstra werkt bij Heerschop op Tjalhuizum en gaat wonen op nummer 39. 

Zo krijgt het dorp er in korte tijd 21 inwoners bij, een toename van ongeveer 10 %.   

 

1964 

Wybren Sweering met zijn 

zelfgebouwde boot, een 16 

m2, met op de achtergrond 

de nieuwbouw.  

 

 

 

 

                             foto Wybren Sweering 

 

Pieter Zijlstra is op zestienjarige leeftijd uit de Wouden naar Folsgare gekomen. Hij 

werkt als boerenknecht bij Abele Jongsma aan de Folsgeasterleane. In het dorp 

ontmoet hij Luke  Oppenhuizen. Ze kunnen het samen goed vinden en besluiten  

in 1966 te trouwen.  
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Pieter en Luke gaan na hun huwelijk in het ouderlijk huis van Luke op nummer 33 

wonen. 

 

Op het erf van het huis is genoeg ruimte voor 

Pieter om zijn hobby, het houden van geiten, uit 

te oefenen.  Hij bezoekt met zijn geiten veel 

keuringen en wint een groot aantal prijzen.  

 

 

                                                                                   LC. 02-10-1978 

 

 

 

                                                          

Douwe Posthuma met 

wandelstok op zijn 

dagelijkse ronde. 

Links op de foto de nieuwe 

woningen 

 

                                 foto: DB Folsgare  
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De rust op het buurtje wordt in 1984 even verstoord wanneer er op nr. 35 een 

huisuitzetting door de politie dreigt plaats te vinden.  

 

 

 

Inwoners van het 

dorp die in 

afwachting zijn van 

de huisuitzetting 

 

foto L.C. 20-04-1984 

 

 

De uitzetting gaat niet door, maar ruim een jaar later is het geschil tussen de 

bewoner en de woningbouwstichting  “De vier gemeenten” in Wommels nog 

steeds niet opgelost en gaat de uitzetting alsnog door.  

 

 

De bewoner wordt door de politie in 

een stoel het huis uit gedragen.  

 

 

 

 

foto L.C. 05-09-1985 

 

 

Pieter Zijlstra is ondertussen erg succesvol met zijn geiten.  Het gaat hem vooral 

om het meedoen en het winnen van prijzen op keuringen. 
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1986 

 

Pieter voor zijn huis met een  

kampioene en haar dochter.   

Hij slaat een bod van fl. 1500 af ( 

zie onderstaand krantenbericht) 

 

foto Pieter Zijlstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.C. 29-06-1986   

 

 

Als Pieter stopt met het houden van geiten, wordt hij keurmeester. Dit werk blijft 

hij doen tot hij 70 jaar wordt.  

Als de kinderen de deur uit zijn, wil Pieter graag weer terug naar de Wouden, waar 

hij vandaan komt.  Luke  is echter op drie jarige leeftijd met haar ouders in het 

huis aan de Tsjaerddyk nr. 33 komen wonen en wil er niet meer vandaan. Pieter 

en Luke wonen dus nog steeds in dezelfde woning.  
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Op de nummers 35, 37 en 38 wonen in de loop van de jaren wisselende bewoners. 

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewerking: Wytske Heida  

Foto's: Harmen Wiersma, Luke Oppenhuizen, Wybren Sweering, uitg. van der Meulen bv 
Sneek, db Folsgare, Leeuwarder Courant 

 

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. 

 


