BUURTOMMETJE
HOLTHE LIEVING
MAKKUM
Routebeschijving & informatie

1 DE BOUW VAN HET
BUURTHUIS HET TREFPUNT
Het buurthuis in Holthe is tot stand gekomen,
doordat de vijf actieve verenigingen uit onze
buurt hun krachten hebben gebundeld en
op 19 november 1990 een Stichting hebben
opgericht met als doel de bouw en exploitatie
van een buurthuis voor leden van deze verenigingen en bewoners van Holthe, Lieving en
Makkum. Met het verdwijnen van de horeca uit
onze buurt was er dringend behoefte aan een
eigen onderkomen.
Deze verenigingen zijn: Buurtvereniging HLM,
Vrouwen van Nu, Toneelvereniging de Kring,
‘IJsvereniging Holthe e.o. en de Boermarke.
Door het voeren van acties, zoals rommelmarkten, een sponsorloop, de verkoop van kerstbroden, het verzamelen van statiegeldflessen en
de verkoop van snert werd geld ingezameld.
Een ander deel van de financiering werd bijeengebracht door diverse fondsen, plaatselijke
sponsors en de gemeente Midden-Drenthe.
Na drie jaren van acties en voorbereidingen
kon in mei 1993 met de bouw worden gestart.
Deze bouw is geheel met vrijwilligers uit de
buurt uitgevoerd en heeft menige zweetdruppel gekost. In december 1993, vlak voor de
kerstdagen, werd het fonkelnieuwe gebouw
geopend en vanaf dat moment hadden de verenigingen uit onze buurt een passend onderkomen voor hun activiteiten tot op de dag van
vandaag.

2 MELKFABRIEK
‘DE EENDRACHT’

nu Holthe 61

Op 1 april 1890 is de coöperatieve handkracht
melkfabriek ‘de Eendracht’ in Holthe opgericht
door boeren van Holthe, Makkum en Terhorst.
Het doel van de fabriek was het maken van
roomboter. Voor de stichting van de fabriek
was een kapitaal van f. 2.340,-- beschikbaar.
Bij de oprichting van deze fabriek waren 28
boeren uit de gemelde dorpen betrokken.
De fabriek kon echter de concurrentie met de
melkfabriek in Beilen niet aan. De arbeiders
gingen regelmatig elders werken, omdat in de
fabriek weinig te doen was; zij was te kleinschalig. Eind 1911 werd besloten de fabriek
onderhands te verkopen aan de toenmalige
directeur B. Veenhoven en de werkzaamheden
te staken. Bedongen werd nog wel dat het
bestuur het eerste jaar het recht had de fabriek
weer in werking te stellen. In dat jaar mocht
het gebouw dus niet worden doorverkocht.
Holthe 61 is daarna een winkel geweest en
later verbouwd tot woonhuis.

3 LIEVING

Lieving is een lintbebouwing aan de
doorgaande weg van Beilen naar Westerbork.
Het was een kleine nederzetting, waarvan de
eerste boerderijen gebouwd zijn vanuit Makkum. De ing-klank duidt op ‘klein’. Vermoedelijk is de naam afgeleid van een geslachtsnaam.
De eerste bewoners droegen de naam ‘Levinge’.
De totale oppervlakte van de drie gehuchten
bedraagt 1265 ha.In het begin van de 19de
eeuw stonden in Lieving acht boerderijen. In
1840 telde Lieving 33 inwoners. In 1946 telde
Lieving 58 woningen. Met een gemiddelde woningbezetting van vijf personen geeft dat een
aantal inwoners van 290.
De nieuwe, verharde weg van Beilen naar
Westerbork kwam in 1865 – 1866 gereed. Er
kwam toen dicht bij de grens met de gemeente
Westerbork een tolhuis, waar door middel van
tolheffing de kosten van de aanleg en onderhoud van de weg konden worden betaald. Dit
huis staat er nog steeds (nr. 76).

4 BEILERSTROOM
De turf die vroeger tot ca. 1730 werd gestoken, werd afgevoerd over de A, later de Oude
Vaart of de Beilerstroom geheten. Deze liep
tot Meppel. In 1769 werd besloten het laatste
deel van de Beilerstroom niet te kanaliseren ten
behoeve van een verbeterde afvoer van turf. In
plaats daarvan groef men de huidige Drentsche
Hoofdvaart. Het water dat wij nu kennen als de
Beilerstroom is later gekanaliseerd en verlegd.
Skelet bij de Beilerstroom 		
In 1929 werd bij de kanalisering van de Beilerstroom een skelet in zittende houding van
een zwaargebouwde man van 45 – 65 jaar
oud gevonden. De man is zeker 1,75 m lang
en zijn botten zijn goed bewaard gebleven. In
Drenthe is dat vaak een reden om te denken
dat het skelet niet erg oud is. Onlangs is dat
onjuist gebleken. De man leefde in de tijd van
de Enkelgrafcultuur, 2900 – 2600 v. Chr. Hij
kreeg – vermoedelijk met een knotsachtig voorwerp – twee of drie ferme klappen, die hij niet
overleefde. De twee ronde gaten in de linkerkant van zijn schedel getuigen van deze moord.
Waarom hij is vermoord, is niet bekend.
N.B.: Van het skelet van de man van de Beilerstroom is onlangs de vermoedelijke leeftijd
ontdekt. Hierover is nog niet gepubliceerd. De
onderzoeker ziet op dit moment niet graag dat
het rapport, waarop het bovenstaande is gebaseerd, reeds openbaar wordt. Daarom is het
bovenstaande gelijk aan de tekst bij het skelet
in de vitrine in het Drents Museum.

5 BAARWELSLEEK

Ten noorden van Lieving ligt in de weilanden
nabij de Beilerstroom het moerasbos Baarwelsleek. Dit is eigendom van Natuurmonumenten
en is niet toegankelijk voor publiek. Het gebied
is ongeveer 1 ha groot. Dit moerasbos met wilg
en zwarte els grenst aan de gekanaliseerde
Baarwelsleek. Het bos is omringd door boerengrond.
Voor reeën is het bosje met veenplas een belangrijke schuilplaats.
Toen vroeger de veestapel (koeien en schapen) langzaam werd uitgebreid, nam ook de
behoefte aan hooi- en weilanden toe. Deze
hooi- en weilanden ontstonden door ontginning van de moerasbossen in de beekdalen. Ze
lagen langs de beken, die samen met de talloze
sloten voor de afwatering zorgden. Van de
hooilanden werd hooi gewonnen. Als het vee
’s winters op stal (een potstal) stond, diende dit
hooi als voer.

6 VAN STIER NAAR
KUNSTMATIGE INSEMINATIE
Vroeger kocht de Boermarke of een stierenvereniging die door een aantal boeren was opgericht een stier. De stier werd bij een boer, de
stierenhouder of de ‘bolholder’, geplaatst. De
boeren die tot de Boermarke of de stierenvereniging behoorden, gaven aan hoeveel van hun
koeien/vaarsen bij de stier ‘op bezoek’ moesten. Op basis hiervan moesten zij een bijdrage
betalen.
Na de Tweede Wereldoorlog werd kunstmatige
inseminatie (K.I.) gebruikelijk. Doordat de stier
verscheidene koeien en vaarsen dekte, was de
kans groot dat hij op die manier dekinfecties
overbracht. Om dit probleem te voorkomen
werd in verschillende plaatsen in Drenthe een
K.I.-vereniging opgericht, o.a. in Vries, Rolde,
Sleen, Meppel en Beilen.
De stal met stieren van de K.I.-vereniging van
Beilen stond eerst tussen Lieving 56 en Lieving
58. Later is de stal verplaatst naar Lieving 54,
waar nu de huidige wachtstal is. In 1990 is
deze afgebroken en is de huidige wachtstal
gebouwd.
In deze wachtstal stonden ca. 200 jonge stieren. Dit waren afstammelingen van zeer goede
moeders (koeien) en vaders (stieren). Het sperma van deze stieren werd door middel van K.I.
alleen ingezet op vaarsen (tweejarige koeien).
Daarna kwamen de jonge stieren op wacht te
staan in de wachtstal. Als de vaarsen hadden
afgekalfd, en het was een dochter, dan kon

men later als deze dochter melk ging geven via
de melkcontrole bekijken wat de resultaten waren van bijv. de melkgift, eiwit- en vetgehalte.
Het duurt ongeveer. 3½ jaar vanaf de aankoop
van een jonge stier tot de resultaten bekend
zijn. Ongeveer 10% van de wachtstieren gaat
door als fokstier.
De verschillende K.I.-verenigingen zijn uiteindelijk gefuseerd tot één grote K.I.-vereniging. De
dekstieren stonden eerst in Meppel; vanaf 2010
in Beers, Harfsen en Giekerk. De Beiler wachtstal is ongeveer 19 jaar in gebruik geweest en
wordt nu af en toe gebruikt voor buitenlandse
stieren, die in quarantaine moeten staan.
De K.I.-vereniging heet nu ‘Coöperatieve Rundvee Verbetering’ (CRV). Deze
CRV is een internationale rundveeverbeteringsorganisatie met als aandeelhouders de Nederlandse coöperatie CR Delta en de Vlaamse
coöperatie VRV vzw. Zij beschikt over één van
de grootste fokprogramma’s ter wereld en is
tevens de grootste stamboekorganisatie van
rundvee in Nederland.
Afhankelijk van het doel (bijv: meer melkopbrengst, meer eiwit, meer vet, betere vleesrassen of beter bestand zijn tegen ziekten) wordt
er nog steeds gekruist met verscheidene koeienrassen en stieren.

(K.I.)

7 VOETBALVELD
VAN HOLTHE

Het huidige voetbalveld met dug-out is in ca.
1970 gerealiseerd en stond bekend als het
bosje van Reinds. Daarvoor was het ingeplant
met kerstdennen en stonden er enkele rijen lariksen. Vóór die tijd was er al cafévoetbal, georganiseerd vanuit café Gonlag, nu Holthe 55. Al
in 1946 had Holthe een eigen voetbalclub, die
in de competitie o.a. tegen vv Beilen voetbalde.
Holthe had toen een voetbalterrein achter de
boerderij van J. Hagen, het huidige Holthe
43. Later is er nog een voetbalterrein geweest
achterin Holthe. Daarna gingen o.a. de Holthenaren en bewoners van andere buurtschappen
bij de omliggende dorpen voetballen.
In ca. 1970 wilde men graag weer over een
voetbal/sportterrein beschikken. Van Reinds
mocht men een terrein hiervoor gereedmaken

op de plaats waar de kerstdennen en lariksen stonden. De kerstdennen waren geplant
op drie kleine akkertjes en bestemd voor de
verkoop, maar zij werden niet alle verkocht.
Er staan nu nog grote sparren (kerstdennen)
en lariksen langs het terrein. Ook moest er
een pad door het bosje gespit worden om het
terrein van een andere zijde van Holthe bereikbaar te maken. Dit is het paadje waarop wij uit
het Bosje van Reinds lopen. Het land vanaf het
bosje naar de asfaltweg aan de linkerzijde werd
‘de Spinde’ genoemd. Het terrein vrijmaken
van bomen ging niet zonder slag of stoot. Er
kwam een klacht over de kap en het pad binnen bij de gemeente. Tijdens een gesprek met
de toenmalige burgemeester A.A. Beckeringh
van Rhijn en enkele Holthenaren raakten de
gemoederen behoorlijk verhit, maar het terrein
is er toch gekomen. Doelen werden gelast en
er kwamen dug-outs bij. Bij de officiële opening van het terrein heeft de burgemeester een
voetbal aangeboden en was de vrede getekend.

ROUTEBESCHRIJVING
BUURTOMMETJE
> U start op de parkeerplaat van het buurthuis
’t Trefpunt (Holthe 3 a) (1)
> Vanaf de parkeerplaats gaat u rechtsaf en
daarna direct weer rechtsaf, richting Holthe
nr. 60 en Ter Horst. U loopt dan langs de
voormalige melkfabriek, opgericht in 1890,
nu huisnummer 61. (2)
> Direct na de ijsbaan (met lichtmasten) gaat u
het linker schouwpad op. Deze komt, na
een bocht naar links, op de Stukkenweg uit.
Hier slaat u rechtsaf.
> Deze ruilverkavelingsweg volgt u; op de
T-splitsing slaat u rechtsaf, de Makkumerweide op.
> U komt uit in Lieving, steekt de straat over,
op het fietspad linksafslaan, tot aan de
Beilerstroom. (3)
> U neemt bij de Beilerstroom het schouwpad
aan de rechterzijde. Na het 1ste stuk
groenland gaat u rechtsaf het schouwpad
aan de rechterkant op, tot de ruilverkavelingsweg. (4)
> Op de ruilverkavelingsweg gaat u linksaf en
neemt de 1ste zandweg aan de rechterkant.
Links achter het groenland ligt tegen de
Beilerstroom een moerasbos, Baarwelsleek
genaamd. (5)
> Het zandpad volgt u tot de verharde weg.
Langs dit zandpad is een bank geplaatst.
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> Aan het eind van de zandweg steekt u de
weg over. U passeert bij nr. 54 de wachtstal
van de K.I. (6)
> U komt nu in Makkum. Op de T-splitsing
gaat u linksaf. Aan het eind van de asfaltweg gaat u rechtsaf de zandweg in, daarna
rechtdoor het bos in.
> Na ca. 15 meter slaat u linksaf het bosje in
en volgt een kronkelend paadje tot de brede
zandweg.
> Deze brede zandweg steekt u over. U komt
uit op een voormalig voetbalveld met dugout. Het voetbalveld steekt u in de lengte
over en via een smal paadje komt u uit op
een zandweg. Hier loopt u rechtdoor tot de
asfaltweg, de Oude Beilerweg. (7)
> Hier gaat u rechtsaf, richting Holthe. Op de
T-splitsing rechtsaf de klinkerweg op. Op
de volgende T-splitsing (bij de brievenbus en
het bankje) rechtdoor, het rode gravelpad
(later gras/zandpad) op, tot aan de hoger
gelegen es. (8)
> Hier gaat u linksaf een graspad op. Dit gaat
over in een pad langs een boswal. Op de
ruilverkavelingsweg, het Makkumer straatje,
gaat u rechtsaf.
> Op de T-splitsing gaat u linksaf. Deze weg
volgt u tot de brede asfaltweg met fietspad,
de weg van Beilen naar Wijster. (9)
> Hier gaat u linksaf het fietspad op.
U passeert de Molen van Makkum. (10)
> U loopt nu door tot het beginpunt van de
route: het buurthuis ’t Trefpunt.

8 HOLTHE

Volgens de kadasterkaart van 1832 liggen in
de oude kern in het noordelijke gedeelte van
de buurtschap Holthe zes boerderijen. Volgens
dezelfde kaart liggen negen boerderijen van
jongere datum zuidoostelijker.
Ten zuiden van Holthe ligt de Holtheresch, ten
oosten het Holther zand (bos, heide, ven). De
betekenis luidt: nederzetting in of bij het holt
(= hout, bos).
In Holthe woonden veel keuters en arbeiders.
In 1830 telde Holthe 94 inwoners. In 1946
stonden er 59 woningen. Uitgaande van een
gemiddelde woningbezetting van vijf personen
betekent dit dat Holthe ongeveer 300 inwoners telde. Bij een volkstelling in 1815 stond op
huisplaats 160 een school vermeld. In 1830 en
1840 was deze huisplaats niet bebouwd.
In Holthe was een coöperatieve boterfabriek
‘Eendracht’; in 1906 werkten hier twee arbeiders.
In 1926 kwam de eerste elektrische straatverlichting in Lieving, Makkum en Holthe. Holthe
werd in 1962 op het aardgasnet aangesloten.

Verklaring bijzondere huisnummering in Holthe
In de tijd dat boeren schapen hielden die ’s
morgens naar de heide gingen, lagen er alleen
zandwegen die naar de boerderijen, stukjes
land en de heide leidden. Als de schaapsherder ’s morgens de schapen ophaalde, deed hij
dat eerst bij boer 1, dan bij boer 2, enz. Soms
stonden de boerderijen naast elkaar, maar soms
ook aan doodlopende zandwegen, dus moest
hij teruglopen. Bij het aanleggen van verharde
paden en na de ruilverkaveling verdwenen veel
van deze zandwegen, maar de nummering
bleef zoals die in de tijd van de schaapherder
was.

SPOREN VAN EEN OUDER GELOOF
Voor de Hervorming ging een stervende heen
als katholiek. Hij legde de biecht af en ontving
het heilig oliesel. Maar naar oude Germaanse
zeden hielden de nabestaanden de dodenwacht en dronken het dodenbier, al vond de
pastoor van Beilen het in 1564 wel ongepast
dat de buren zich een dodenbier vergund
hadden tot last van de nalatenschap van een
passerende soldaat, die in de herberg van
Holthe was gestorven. Maar veel kwaad kon
het dodenbier niet. Was de oorsprong van het
gebruik Germaans, het bier smaakte christenen
evengoed als heidenen; dus geen botsing tussen twee geloven.

DE BOERMARKE
De Boermarken zijn ontstaan toen Germaanse
nomaden zich op vaste plaatsen in Drenthe ves-

tigden en zich daar met akkerbouw en veelteelt
gingen bezighouden. De markegronden vormden een begrensd gebied, dat bij een nederzetting – een dorp – hoorde. Onderling werden in
de loop der tijd de markegrenzen strikt vastgesteld. Het woord ‘marke’ betekent grens of
scheiding. De grenzen van een marke werden
vaak afgebakend met zware zwerfkeien die tegenwoordig op verschillende plekken nog altijd
te vinden zijn. De markegenoten waren eigenerfde boeren, boeren dus die een eigen erf
hadden en een stuk grond op de es. Ze kozen
zogenaamde volmachten als dagelijks bestuur
van de marke. De markegenoten hadden een
aandeel, een ‘waardeel’, in de gemeenschappelijke grond en ook andere rechten in het dorp.
Hoe meer waardelen, hoe groter de boer. Het
aantal waardelen bepaalde hoeveel plaggen of
turf men mocht steken, hoeveel hout er gekapt
mocht worden, hoeveel vee men mocht laten
weiden op de gemeenschappelijke heide enz.
Sinds de inlijving bij Frankrijk en de invoering
van de gemeenten in 1811 werd een deel van
de vroegere dorpstaak van de Boermarke overgelaten aan de gemeente en in mindere mate
aan de provincie en het waterschap.
Ook de ruilverkaveling van de Broekstreek
(waaronder ook Holthe, Lieving en Makkum
vielen), de specialisatie van vee of akkerbouw
en de mechanisatie en automatisering bij de
boerenbedrijven heeft de vroegere functie van
de Boermarke veranderd tot die welke zij thans
heeft.

DE BOERMARKE VAN HOLTHE
De Boermarke van Holthe kent drie volmachten
als dagelijks bestuur. De totale oppervlakte van
deze boermarke bedraagt ca. 600 ha. Totaal
zijn er 50 grondeigenaren, van wie nog vijf het
boerenbedrijf uitoefenen. Inkomsten van de
Boermarke worden gehaald uit de verhuur van
het jachtveld en de verhuur van machines die
eigendom van de Boermarke zijn.
De jachtgelden worden, naar evenredigheid
van de grootte van het land van de grondeigenaren, onder de grondeigenaren verdeeld.
Machines worden aangeschaft door de Boermarke. Indien deze gebruikt worden, wordt
hier huur van gekregen.
Van de plichten van vroeger, zoals bijvoorbeeld
het onderhoud van zandpaden, is na de ruilverkaveling van de Broekstreek geen sprake
meer. Wegen die nodig zijn om het land te
bereiken zijn bijna allemaal geasfalteerd of de
nog bestaande zandpaden zijn eigendom van
de gemeente. Ook rechten die een Boermarke
vroeger had, zoals bijvoorbeeld het steken van
plaggen voor de potstal of het steken van turf,
zijn nu niet meer aan de orde.

DE BOERMARKE VAN LIEVING EN MAKKUM
De Boermarke van Lieving en Makkum kent
twee volmachten als dagelijks bestuur. De totale oppervlakte van deze Boermarke bedraagt
ongeveer 400 ha. Totaal zijn er 40 grondeigenaren, van wie nog zeven het boerenbedrijf
uitoefenen. Inkomsten van de Boermarke worden gehaald uit de verhuur van het jachtveld.
De machines die eigendom van de Boermarke

waren, zijn enige tijd geleden verkocht als
oud ijzer; er zijn geen nieuwe machines meer
aangeschaft.

DE HAVERKIST
In het Herinneringscentrum Westerbork staat
een haverkist die afkomstig is uit Holthe,
boerderij nr. 54. Deze antieke eikenhouten
haverkist stond in een boerderij waar in de
oorlog onderduikers zaten. Bij onraad of tijdens
huiszoeking hadden zij een plek nodig om zich
te verbergen. De kist werd voorzien van een
dubbele bodem. De losse achterkant kon van
binnenuit worden gesloten, waardoor het niet
te zien was dat er zich een onderduiker (soms
zelfs twee) in de kist bevond.
Deze kist is destijds geschonken aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

WOERD VAN HOLTHE
Met ‘woerd’ werd een door een haag of hekwerk afgescheiden klein perceel land bedoeld
dat dichtbij de boerderij lag. Oorspronkelijk was
dit een gevlochten afscheiding. Later ging die
aanduiding over op het stuk land zelf. De kernbetekenis is ‘vlechten, in elkaar draaien’. De
akkers met de naam Woerd liggen meestal bij
de oudste middeleeuwse erven in de Drentse
esdorpen. Sommige woerden dateren zelfs van
vóór het jaar 1000, andere van daarna. Soms
vinden we ook op de essen perceelsnamen met
‘woerd’. De kans is dan groot dat hier vroeger
een boerderij in de buurt heeft gelegen.
Zoals nu bekend, lag de woerd van Holthe aan
de linkerkant van huisnummer 9.

9 MAKKUM
Makkum is een kleine buurtschap en feitelijk
gezien niet meer dan een straat van Beilen ten
oosten van de spoorlijn Meppel – Groningen.
De naam Makkum wordt voor de eerste keer
vermeld in 1362 als Makinge en Mackijnge,
in 1840 als Makken. Later is dit veranderd in
Makkum.
De abt van het klooster Dikninge schrijft in
een brief aan de bisschop van Utrecht, dat de
priester van Westerbork onder andere inkomsten ontving uit het ‘Makinge te Holthe’. Dit
zou er op kunnen wijzen dat er aanvankelijk
een boerderij Makkum is geweest, die onder de
buurtschap Holthe viel.
In 1630 stonden er vier boerderijen in Makkum, bewoond door Johan Macking, Hendrik
Mackinge, Luijtjes Mulder en Albert Mulder.
In 1830 stonden er vijf boerderijen. In 1910
stonden er 19 huizen, waaronder de molen.
Door de bouw van woningen aan de ‘Wijsterse
straat’ is het aantal huizen in de 19de eeuw
toegenomen.
In 1840 had Makkum 69 inwoners. In 1946
waren er 27 woningen met een gemiddelde
bezetting van vijf personen: dat zijn samen 135
bewoners.
In juli 1877 werden in Makkum in een half uur
tijd vijf boerderijen in de as gelegd, waarbij één
persoon om het leven kwam. In de zomer van
1929 zijn bij een grote brand vier boerderijen
afgebrand.

10 MOLEN VAN MAKKUM
In 1642 stond er aan de oostzijde van de straat
al een molen in Makkum. Tijdens een storm op
18 januari 1906 werd deze laatste standerdmolen van Drenthe zwaar beschadigd en daarna
gesloopt. De huidige achtkantige grondzeiler
werd in 1906 in opdracht van Lukas Reinds te
Beilen gebouwd als opvolger van de standerdmolen aan de westkant van de straat.
Een voormalige poldermolen uit De Groeve
bij Zuidlaren werd toen omgebouwd tot de
huidige korenmolen. Deze molen is de laatste
werkende molen in de oude gemeente Beilen,
waar oorspronkelijk vóór 1900 gelijktijdig vier
molens hebben gestaan.
Van 1918 tot 2005 was de molen eigendom
van de familie Mulder en werd er bedrijfsmatig
graan gemalen voor de boeren uit de omgeving. Het bedrijfsmatige malen werd de laatste
jaren steeds minder, waardoor de molen uiteindelijk kwam stil te staan.
In 2005 is de molen eigendom van de familie Bos geworden. Deze vond dat de molen
voor de toekomst behouden moest blijven en
zorgde er vanaf dat moment voor, samen met
een aantal vrijwillige molenaars, dat de molen
nog regelmatig draait.
De familie Bos vindt dat iedereen deze molen
moet kunnen bekijken. Daarom is de molen
iedere zaterdag geopend. (Voor openingstijden:
zie informatiebord bij de molen. Op afspraak is
de molen open voor groepen en scholen.)
Bij voldoende wind kunt u zien hoe er nog op

ambachtelijke wijze graan wordt gemalen.
In 1944 werd de molen hersteld door het steken van een nieuwe bovenas door molenmaker
H. Wiertsema uit Scheemda. In november 1957
brak een deel van de roeden af, waarna de molen meteen buiten gebruik werd gesteld. Een
restauratie, uitgevoerd door de molenmakers
Doornbosch en Schuitema verliep moeizaam.
In 1960 werd in de raad gesproken over de restauratie van de windmolen van de familie Mulder in Makkum. Van 1961 tot 1964 vond de
restauratie plaats. Pas in dat laatste jaar werden
nieuwe roeden aangebracht. Nieuwe tegenslag
volgde bij de beruchte storm van 12 op 13 november 1973. Toen waaiden de kap en vrijwel
alle heklatten van de molen af. Pas vele jaren
later werd de molen hersteld. Daarmee was het
voor deze kleine korenmolen bepaald nog niet
gedaan: op 13 januari 1993 sloeg, wederom bij
een zware storm, de gehele kap van de molen,
waarbij ook as en roeden onherstelbaar werden
beschadigd.
Bij de optocht van praalwagens tijdens een
Lanijto-tentoonstelling deed een wagen van de
buurtvereniging mee, voorstellende de vernielde molen met de tekst ‘de kap hoort er op’.
In de gemeenteraad van maart 1997 werd
besloten een krediet beschikbaar te stellen voor
de restauratie van de Makkumer molen. In
oktober 1997 kwam de molen gereed, onder
meer met een nieuwe bovenas en roeden.

Het Makkumer meulentie
Dat meulentie van Makkum,
van Makkum daor bij Beilen,		
		
dat dreijt weer in de veurjaorswind,
die lat de wieken zeilen.
Dat meulentie van Makkum
dat maalde pongen roggemeel.
De wieken zweiden naor umdeel
en elk kreeg volle zakken.
Dat meulentie van Makkum
waor Hendrik Mulder mulder is,
dat stiet now pront an Beilens raand,
herboren, dapperfris.
Uit: ‘Een leven in Beilen’
door Roel Reijntjes,
Beilen 1988

BUURTOMMETJE
HOLTHE LIEVING
MAKKUM
Het beschrijft een wandeling door Holthe, Lieving en Makkum, drie buurtschappen ten zuidoosten van Beilen. De route (ca. 7 km.) gaat
voornamelijk over kleine weggetjes, zandpaden
en schouwpaden.
In dit boekje wordt beschreven hoe u moet
wandelen. Er is zoveel mogelijk informatie
verzameld over de drie buurtschappen. Zowel
in de routebeschrijving als op de routekaart verwijzen de nummers naar de tekst in dit boekje.
Ook zijn de bankjes aangegeven.
De paden zijn goed begaanbaar, maar niet
geschikt voor wandelwagens en rolstoelen.
De route wordt gemarkeerd door paaltjes met
een rode kop, voorzien van het merkteken
HLM. Honden mogen mee, mits aangelijnd.
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