De Molenstichting Midden- en OostGroningen organiseert voor groepen
(8-15 personen) een wandeling onder
begeleiding van een gids. Inleggeld is
€ 3,50:, te voldoen bij de gids. Een
viertal “stationnetjes“ wordt
aangedaan en deze zijn in principe
geopend als u zich als groep heeft
aangemeld. De stationnetjes zijn:
Dorpshuis De Pompel, Molen Windlust,
Enschede Aan Zee Wind (E.A.Z. Wind)
en de Nederlands Hervormde Kerk.
Bewegwijzering:
Startpunt en eindpunt is Dorpshuis De
Pompel, alwaar u ook kunt parkeren.
Het Ommetje Windlust is op een
aantal plaatsen gemarkeerd met het
logo van de Molenstichting. Om
schade aan landbouwgewassen te
voorkomen zijn voor dit ommetje de
volgende regels van kracht:
- Alleen toegankelijk tussen
zonsopgang en zonsondergang
- Dit pad loopt deels over particulier
eigendom en is gesloten op 31
december
- U bent hier te gast
- Betreden op eigen risico
- Honden zijn niet toegestaan
- Laat geen afval achter
- Laat gewassen en dieren met rust

Welkom bij de wandelroute Windlust
te Overschild.
Aanmelden voor ommetje via:
ommetje-windlust@msmog.nl
Kijk voor meer informatie op
www.msmog.nl
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1 Dorpshuis de Pompel in Overschild

is hét activiteitencentrum voor het
dorp en het eerste Energie Neutrale
Dorpshuis van de provincie Groningen.
Het gebouw heeft een dorpsgedeelte
met bar-faciliteit, twee vergaderzalen,
een sporthal en een jeugdhonk.
Adres: Meerweg 16, 9625 PJ Overschild
Contact: Henk Heinen 06-12088888
beheerderpompel@gmx.com

5 Dit is het natuurgebied Tetjehorn.

Het gebied van 1700 hectare nieuwe
natuur, hoofdzakelijk moerasland,
van het Schildmeer tot aan het
Zuidlaardermeer.

3 "Enschede Aan Zee“ Wind (E.A.Z.

2 De molen Windlust is gebouwd in

1859. De molen is een achtkante
bovenkruier met stelling, geasfalteerd
hout op een stenen
tussen- en onderstuk en een
geasfalteerde kap. De molen heeft
vanaf 1969 een aantal restauraties
ondergaan.
Het motorhuisje - uit 1915 - staat naast
de molen en wordt in oorspronkelijke
staat teruggebracht met een motor en
een verbinding met de molen.

Wind) duurzame energie met behoud
van ruimtelijke kwaliteit. Ontwikkeling
van nieuwe technologie voor
windenergie voor met name
agrarische bedrijven en dorpsgemeenschappen. Met de geringe
afmetingen, houten bladen en ranke
mast heeft de windmolen een
vriendelijke uitstraling gekregen.
Meer info: www.eazwind.com

4 Een mooi “uitkijkpunt“ Zwarte

Populier, dat enkele meters buiten de
route ligt.

6 Van 1866 tot 1876 werd het

Eemskanaal gegraven, waardoor de
ontwatering van het land verbeterde
en Overschild een grote ontwikkeling
doormaakte. In 1880 werd de
Hervormde kerk aan de Graauwedijk
gebouwd. De kerk is een zaalkerk, in
de typisch sobere Waterstaatsstijl. De
consistorie achter de kerk is later
gebouwd. Rond de kerk ligt een hof,
die nooit als kerkhof heeft gediend.

