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ninger Veenkoloniën, met hun bloeienden landbouw en hun talrijk{'
groote fabrieken, telde op den 1 Januari 1913 11440 inwoners.
In een uur sporens is het van uil de hooftlslad der provincie
te bereiken.
Door vermeerdering van het aantal inwoners, bestaat de noodzakelijkheid voor den bouw van huizPn etc., terrPinen besrhikhaar
te hebben.
Binnenkort zal door den aanleg van een uillJrciding der stnd
in verband met de in uitvoering zijnde stoomtramverninding mel
Ter-Apel eenerzijds en Delfzijl ahderzijd:; een groot opp2rvlak houwlerrein beschikbaar zijn, terw'ijl vo0r de Nijverhe:d en den Handel
aan een te graven spoor- en tramhàven, ruim 2 H.A. beschikbaar komt
voor den bouw van fabrieken en pakhuizen.
De nieuwe aanleg is op de plattegrondteekening in dubbel
rood aangegeven.
De stad geeft direct vanaf het stntion van den staatsspoorweg,
een vriendelijken aanblik door hare nette straten, geplaveid mel
klinker of quenastkeien, waarlangs gazon of trotttoirs van cementtegels. Smaakvolle villa's mel keurig onderhouden tuinen vet·hoogen het aanzien der plaats. Groote en fraaie winkels op a1l('rki
gebied geven gelegenheid verschillende inkoopen te doen. Hel
mooi aangelegde stadsbosch, het gemeentelijk plantsoen ·3n de landelijke gedeelten, Bovenburen en het Sint-Vitusholt, rijk aan l uinen
en natuurschoon, noodigen uit lol een ve rkwikkende wandeling.
De gemeentegasfabriek zorgt voor een uitstekende verlichting
en de - hoogdrukwaterleiding verschaft om haar zuiverheid geroemd
bronwater.
De ·Watertoren is op aanvrage voor belangstellenden toeganke lijk. Op het platvorm heeft men een schoon gezicht over <le stad
en de omgeving.
De bewoners bestaan voor een belangrijk deel van een levendigen handel. De groothandel is er sporadisch vertegenwoordigd.
De detailhandel is zeer om·vangrijk, terwijl vele grossiers er bloeiendl~ zaken drijven.
Eiken Maandag wordt er weekmarkt gehouden, .die zich -dank zij het groote Marktplein in de kom der stad ,___ in een
druk bezoek mag verheugen. De Gemeenle-Exporlslagerij is aan
de Markt gevestigd.
·
Er zijn Machinefabrieken, Constructiewerkplaatsen, Rijwielfabrieken, Meubelfabrieken, Azijn- en Vruchtenwijnfabrieken, een Stoomolieslagerij, een Stoomhoutzagerij en -schaverij, een Huidenzouterij',
Wolwasscherij en Vellenblooterij, Sigarenfabrieken, Koffiebranderijen, Mineraal waterfabrieken, een Tcgelfabriek, een l\fosterdf abriek,
een Zuivelfabriek, Klei-steenfabrieken, een Cement-Industrie en eeh
Bierbrouwerij.
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Als ge volg van den h a ndel en c_·cn rijke omgeving bestaan er
g ·ootC' Bankinstellingen en Kas i;iersk:rnloren mel Saf e -inrichti~gen, als:
Firma G. J._ & A. E. Groen cv e 1 d, Correspondentschap der
N cderlandsche Bank.
Lan~ e straat. Teleph. no. 36.
Groni ng e r Ba n kve re en i ging Schortinghuis <'11
Stik k ,e r . - Visschersdijk. Te leph. no. 81.
Firm a H . G. Post & C o. - Blijhamsterstraat. Tele ph. no. 64 .
.T. A. Wi e m an n. - Torenstraat. Teleph. no. 79.
K. P ar r e 1.
Buite nvenne. T elCph. rio. 52.
En g _e 1 c n b n r g & Co . -- Ma r ktplein. Teleph. no. 4.
De Win s c ho t er H ypo thee k bank, geves tigd aan de Blijhamsterstraat, ho ek Liefkensstr aat, teleph. no. 33, heeft er een
ruim ai~b Cid svdd .
A:ls hoofdphiafs van een Arrondissement en een Kanton zijn
er een · Recht ba nk en ee n Kantongerecht gevestigd en wel in de
Blijhamsl e r~lri tal. Teleph. no. 95.
Voor d P ad111 in is lratie der Rijks directe en indirecte belastingen
en de in spe ctie s. van die bela stingen is er een ruim en do elmatig
gebouw ges licht, waarin men aantreft de Kantoren van de OntvangPrs
der directe belas ting voo r de stad en voor de bui_te ngeme_enten, het
Kantoor van deh Ontvanger der Registratie en d e Kantoren voor
de Inspe cte ur s der directe belasting en die der Registratie.
De Kantoren voor Hyp otheken, het Kadaster en voor de Conlrölc der grondbelas ting zijn eveneens in afzonderlijke gebouwen gevestigd.
Het Po s t- en T c 1 eg r aaf kant o or staat aan de Poststraat.
Teleph . no . 27.
Als onderwij sinrich tin gen verdienen vermelding:
Het Gymnasium, sta::mde in de Langestraat.
De gem. H;ooge re Burge rschool met 3-jar. cursus, staande in
de Lang e ~ ! raat.
De (; t'mccnt.e lijke Middelbare Handelsschool met 4-jar. cursus,
slaande in de Lange straa t.
De Ambachtsschool, te lcph. no. 4'.7, me t daaraan verbonden
Avondteekenschool, staande in de Poststraat.
De School voor U. L. 0., staande aan de Engelschelaan.
De Rij ksdagn or maalschool, staande aan den Visschersdijk.
7 openbare en 1 bijzonderè la:gcre school, en een Bewaarschool.
De Winterl and bouw- e n Tuinbouwcursus worden gegeven in gemeente-scholen.
De i11riC'hli11g<'ll Y<'rll<'ugen zich , dank zij de vele leerlingen
uit de en virons, in <'<'11 druk be zoek.

- - 10 Voor het godsdienstig leven wijzen wc op de Ncderduitsch
Herv. Kerk, de R.-Kath. Kerk, de Ger. Kerk, de Synagoge, de
Luthcrsche Kerk, de Vrije Evangelische Kerk, het lokaal der Doopsgezindc11 en dat van de Afdecling Winschoten van den Ned. Prote·
si anten-Bond.

Hel Hotel- en Caîé-wezen.
De verschillende hotels en cal'é's zijn naar de cischen des
lijd-; ingericht.
Hot e 1 Vv is se man n, Langestraat, telcph. 110. 28.
HuimtP
voor 25 logeergasten. - Groote tuin - biljartzalen (6 biljarts )
leeszaal
speelzaal - groote tooneclzaal, mede ten diensle van de
Soci.eteil "De Harmonie".
Hot e 1 De Harmonie, staande aan den Yisschersdijk bij
het wandelbosch. - Concerlzaal. - 20 logl'erkamers. Telcph. no. 28.
Hotel De Neder 1 and en , aan de Torenstraat. Tel. no. 134.
Hot e I Smid in de Langeslraat.
Hot c I Vrij h c id in de Blijhamslerstraal. 'frlcph. no. GO.
Hot c I Gi e zen, tPvens
C af é-R c st.

c:ifé - r~'slauranl ,

Aa 1 dring, heiden t. / o.

ll'l<'ph.

't Slalion.

110.

T~·I.

-1: l ,

en

no. 16.

De 0 l dam b s t c r Her b c r g aan het l\Iarktplein. Tel. no. 122.
D c Koop hand e.l aan het Marktplein.
H o te 1-C af é C on co r d i a aan den Grindweg, en
Café D e Vink aan den Visschersdijk. Teleph. no. 61
zijn allen aanbevelingswaardige hotels en café's.
RIJTUIGEN en AUTO~IOBIELEN zijn tegen matig tarief sleeds
disponibel bij :
R. G ie zen, Rijtuigverhuurder t. / o 't Station. Teleph. no. 44.
de Stalhouderij van -de Wed. N ie boer aan den Yisschersdijk ;
Teleph. no. 51.
aan de Autogarages van:
F i r ma D re s se 1 h ui s aan den .:Visschersdijk. Teleph. no. 130.

J. Moes k er, Langestraat,
G .e b r. Kemp er op de Garst. Teleph. no. 55.
E. Roel f s, Gedempte Venne.
De welingerichte waterleiding-brandweer met telefonische alárminrichtingen zorgt voor de veiligheid der gehouwen en goederen
tijdens brand.
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Voor ontspanning bestaat voldoende gelegenheid. Als daarvoor
aangewezen verdierten vermelding:
de Societeit "De Harmonie", gevestigd in 't hotel Wissemann,
Langestraat. - Gedurende de wintc>rmaanden vele tooneelvoorstellingen in de groote daarvoor ingerichte concert- en tooneelzaal;
.de societeit "De Club" in de Burgemeester Venemastraat;
de Nieuwe Societeit in de "Harmonie" , Visschersdijk;
hel Symphonie -orchest, het 'Vinschoter Harmonie-orkest, <lc
Gemengde Zangverceniging (± 125 werkel1de leden en 80 donateurs)) en verschillende plaatselijke Tooneel- en Gymnastiekvercenigingen;
Bioscopen: in 't hotel vVissema nn en de Bioscoop \Iodern in
dn Langestraat;
achter de Clubstraat ruim Sportterrein en Tennisvelden met
naar de cischen ingerichte tennisbanen .

Aanht•y{•lenswaardige wandeling in en om de stad.
Vanaf 't Station langs den Stationsweg in Westelijke richting
over de Garst, door 't gemcenlc -planlsoen in het Sint-Vitusholt,
langs den weg door het Sint Vitusholl, over het Winschoterdiep,
langs den Grintweg naar Hessenbril: door Bovenburen, langs Oudewerfslaan of Ludensweg, door de Langestraat, Torenstraat, Liefkensstraal, door 't Stadsbosch naar 't Station, duur ongeveer 1 unr.
In en om de plaats zijn vele korlerc afwisselende wandelingen
te maken langs verschillende stra ten en wegen, die allen in uitstekenden · staat van onderhoud verkeeren. Men raadplege de plattegrond-l<'eken ing en wen de zich om nadl'n' inlichtingen tot 't Bestuur
van d<' Yen'('niging voor \'r<'l'llld<'li11g<'nn·rkecr.
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Rijtoeren, Rij wie 1- of Auto m obi e lto c h tj es
naar de Omstreken.

WEGBESCHI U.JVING.
1. Yan \Vinschoten naar Vlachtwedde.
~fon ver1aat de stad bij 'l Hotel "Vrijheid",
langs een goed onderhouden grintweg naar Blijham. Prachtige weiden met grazend vee. ·vruchthar<' kleibodem, weelderig graan.
Te· Blijham groote, typisch Groninger boerderijen. Verder 't schilderachtige Wedderveer met
Ladge1egenheid in de rivier de A: Vervolgens
naar Wedde; net, zindelijk dorp met veel natuursc:hoon; oud adelijk slot "de burcht te Wedde" ,
reed~: genoemd in een verzegelden brief van 12
~1aarl 1392. Van Wedde langs met losse boomgr~epen
schilderachtig omringde weiden en
landouwen naar Vlachtwedd(• ; vriendelijk Westerwoldscl• dorp met veel natuurschoon in de omgeving. Voor kleine uitstapjes naar bekoorlijke
plekjes wende men zich om inlichtingen Lot het
café ,;schober".
Afstand 16 K.M.
2. Van Winschoten over Blijham:_ n~ar Bellingwolde, het schoonste 3/ 4 uur l:inge dorp in de
provincie Groningen. Vele prachtig(' boerderijen,
meest vi11a's met weelderige, sma~kvol aangelegde
parken. Het dorp ligt onmiddellijk aan de Pruisische grens. Uitspanningsplaatsen:
't hotel
"Van Dijk" en 't hotel "Reiderland". Oostelijk
Blijham met vele rijke boerderijen omgeven door
ruime plantsoenen biedt een prachtvolle aanblik.
De landbouw en pàardenfokkerij zijn in deze streek
zeer belangrijk. Voor belangstellenden zijn er
boerderijen te bezichtigen. Men wende zich tot de
Vcreeniging voor Vreemdelingenverkeer te Winschoten, die kostenloos tusschenkomst verleent.

l:Ol .TE.

l l 11o gr•lirn g
UI ij ham

Morige
Wedderveer
Wedde
Veele
VJachtwedde

Winschoten
Hoogehrug
Blijham
(Oostereind~'

Bellingwolde
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ROUTE.

Deze route kan ook worden af gelegd met de
paardetram der Tramwegmaatschappij "Winschoten-Bellingwolde". Deze tram wordt weldra
omgebouwd in een Stoomtram.
Extra-trams voor gezelschappen op aanvrage
l~gen matig tarief beschikhaar. ~I~n wende zich
tot de Directie of tot de Yneen. voor Vreemdelingenverkeer.
Afstand tot den Rhedl·rweg 10.1 K.M.
,.
tol d;•n Wy11wnslerweg (Grenshotel ) 13.6 K.M.
3. Van lWinsC"hoten roule als 2 tol Grenshotel

te BPllingwoldc, \'('rdcr over Oude-Schans, Ham-

z.......

dijk en Bonesch:rns naar de grensplaats N.-Schans.
Over N.-BPcl'la ('Il lkcrla l<'rug naar \Vinschoten.
Zeer welv:1 l'('tl<k l::llldhouwsl re<' k. IntensiC'vC' cultuur. Mooie g"\\':tsson op Yellen kl(•ilJodcm. Hijke
boerderijen.
Af stand 40.4 K.M.

4. Yan Winschoten door 't Oldambl.
Men \'Nl:1:1 l <le stad vanuit <le Langestraat,
langs den (; ri 11 l \\' (' g naar Heiligerlee (monument
van Graaf .\doll' \ naar Scheemdernwer (groote
stroocarlonl':tl>ri('k), Sch<'l'mda, florisanl dorp,
Midwolda, Oostwold, Finsll'rwoldc~ Bct•rla. \\'in~
schoten. Alk \Ych•ar~nd<' lrn1dbouwdol'p<'11 in het
Klei-Oldambt, Ji('].;:pnd op landbouwgehicd.
AfStand 251/z K.M.
De dorpen Beerta en Finsterwolde zijn ook te
bereiken met de Stoomtram van de lij11
"Oldambt-Pekela".
5. Van Winschoten naar Stadskanaal, welvarende Groninger Veenkolonie m{'l uitgeslrPkte .
aardappelvelden, door de dorpen Oud('- en
Nieuwe-Pekela met vele stroocarton- en aardappelmeelfabrieken, naast veenkolonialen landbouw en
scpeepstimmerwerven.
Afstand tot lramstation Stadskanaal 17 K.M.
Deze route is ook af te leggen mel de goed
ingerichte stoomtram van de Mij. ,:Oldambt-Pekela." De Directie en het personeel geven alle
mogelijke inlichtingen en zijn vreemdelingen zeer
ter wille.

Winschoten
Oostelijk Blijham
Bellingwolde
Oude-Schans
Hamdijk
Nieüwe-Schans
Beerta
Winschoten

Heiligerlee
Scheemdermeer
Scheemdá
Midwolda
Oostwold
Finsterwolde
Beerta
Winschoten

Zniderveèn
Oude-Pekela
Nieuwe-Pekela
Stadskanaal
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6. Van Winschoten naar het schoone Tcr- Winschoten
Apel, gelegen in den meest Zuid-Oostelijken hoek Hoogebrug
der provincie Groningen. Oud klooster, beuken en Blijham
eiken _bosschen, nieuw bosch (aanleg van de stad Wedderveer
Groningen.) Nieuw naar de eischen des tijds inge- Wedde
richl hotel, uitstekend pension, zeer rustig gelegen. Veele
Veel verkeer van uit de Drentsche Veenkoloniën. Vlachtwedde
Genotvolle reis door 't aloude Westcrwolde, be- Ellersingh ui zen
roemd door natuurschoon. De oude heerlijkheid ·weende
wordt thans . gekanaliseerd als gevolg waarvan de Jipsinghuizen
ontginning· hand over hand toeneemt. Voor de- Scll in gen
Ter Borg
g<:'ncn~ die de reis willen onderbreken, gclcgC'nhcicl voor wandelingen in veld en bosch bij dk Laude
Ter Walslage
dorp of gehucht.
.Ter
Wisch
Afstand 37 K.M.
Ter Haar
T c r u g: langs denzelf den weg of:
Ter-Apel
a. over Ter-Apelkanaal, i\1usselkanaal, Onsl weddermussel, Onstwedde, Alteveer, Nieuwe-Pekela, Oude-Pekela, Winschoten.
b. Ter-:Apelkanaal,_MüsseJkanaal, Sladsknnaal,
Nieuwe-Pekela, Oude-Pekela, Winschoten.
De gastvrije bewoners zijn tegenover vreemdelingen zéer welwillend.
Vanaf Ter-Apel tot Doorsnee Stadskanaal gPlegenlwid met· ee~ paardetram te reizen; va11d:1ar
met de stoomtram over Nieuwe- en Oude-Pd;:cla
naar Winschoten.
Nog dit jaar wordt een aan vang gemaakt me l
den aanleg van een stoorhtrarriwcg ,~an Winscholen
ove: Blijham. \Veddc , Vlachtwedde, Sellingen naar
Ter-ApnL zoodal binnen niet al te langen tijd deze
plaatsen vn 11 uil Winschoten pe r sloomtram zijn te
bereiken.
7. Voor liefhebbers van 1 and bouw, tocht
door de beroemde Dollard-Polders.
Van Winschoten naar Beerta, Nieuw-Beerta,
Kroonpolder, Stads polder, Reiderwolderpolder,
Oostwolderpolder, Oostwold, Ekamp, Winschoten.
Afstand 37.5 K.M.
Voor een langere tocht: van de Reiderwolderp old~r door de Johannes Kerkho\enpolder, Wol-

Winschoten
Beerta
N.-Beerta
door de pt'>lders
Oostwold
Ekamp
Winschoten
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dendorp, Termunten, Termunterzijl (P unt van
Reide : terug over Nieuwolda, Mid,volda en Heiligerlee naar Winschoten.

Af stand 50 K.M.
Naast de n Heiderwolderpolder nabij d<' Duilschc grens de z.g. Nieuwe-Stiitcnzijlen, Hijks~lui 
zen, t. w. een schutsluis en een uitwateringssluis.
DP sluizen worden onderho uden door hel Hijk, hel
Waterschap \Vesterwolde zorgt voor de bediening.
Bij helder weer gezicht over de Dollard op de
havenwerken Le ,Emden.

-z

Het kleine peilschaallrnisje op de ui l wal c ring~ 
sluis bood in d<'n bangcn nacht van ~iü op :~ 1
.Januari 1877 toevlucht aan een 80-Lal personen.
Door een doorbraak van den locn juisl voltooiden
dijk· werd de sluiswachterswoning ·wegge vaagd, de
polderkeeten verwoest en verdronken op Nederlandscl1 gebied 37 personen. In de sluiswachlerswoning hangt een groolc pholografie van de
doorbraak.
Goed en veilig Le fie tsen is hel jaagpad langs
de A van Nicuwe-Sehans over, Oude-Slall'nzijl
naar de Nieuwe-Slalenzijlen. Afstarid 6 K.ï\I.
Interessant is hel werke n met de " plocglJollcn'
van het Watqrschap Westerwolde voor het op
diepte houden der toe- e n afvoerkanalen bij de
sluizen.

8. Voor liefhcl>lwrs Y: lll S t roocarlon- en
Aard a p p e 1mee1 fa l> riek e n ,
KoIon ia1 en Landbouw, Nijver h c i d, elc.
Van Winschoten over Oude- en Nieuwe-Pekela naar Alteveer, nieuwe· kolonie met groote
fabriek. Verder naar Onstwedde, oud Westcr woldsch dorp mel bosch en na tuurschoon. Prachtige wancielingen of fietslochte11 in de omgeving.
('vVessinghuizen, Smeerling).
Verder in de richling Wedde over W edderveer -Blijham tcrng naar Winsch oten.
Af stand 34 K.M.

\Vinscholcn
Zuidcrvcen
Oude-Pekela
Nieuwe'" Pekela
Alteveer
Onstwedde
Wedderveer
Morigf'.
Blijham
Hoogebrug
Winschoten
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9. Een aangename rijtoer of fietstocht is ook Winschoten
de route !Hoogebrug, Blijham, Wedàervcer, \Vedde, · Blijhan1
Vriescheloo, Bellingwolde; terug over Oostelijk Wedderveer
Blijham naar Winschoten. Welvarende dorpen, Wedde
Wedder heide
veel natuurschoon.
Vriescheloo
Afstand 26.3 K.M.
Bellingwolde
Blijham
10. Winschoten, Heilig(•rlet\ We:-;tcrlec, Mee- Winschoten
den. Veendam; terug ovn Om 1rn·lander wijk of
Zuidwending en Oude'-Pckela naar Winschoten.
Af stand 30. 1 K.M.
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Winschoten en hare Waterwegen.

WC'stelijk van Winschoten le idt het Winschoter diep over
Zuidhrrwk, Sappemeer en Hoogezand naar Groningen.
De afstand Winschoten G r o 11 in gen bedraagt 35 K.:\'I.
Het K an a a l p e i l is over de geheele lengte ·Winschoter peiL
N. A. P. De kanaalbódem ligt van 2 M.
zijnde dat 0.62 M.
tot 2.50 M. onder dat peil.
De kleinste d o o r vaart wij d te van de bruggen is 5. 95 l\I.
In het Winsch o ter diep bevinden zich twee sluizen, n.l. het
Zuidbroeksln verlaat te Zuid b rock met een doorvaartwijdte van
6 M. en c t'n sèhutkolk-lengte van 37 l\:L en het l\farlenshoekstcr
verlaat te Hoogezand met een doorvaartwijdte van 7 :M. ·~ n een
sch utkolklengte van 41 M.
~~clH'<'nHln

+

Vanuit hel Winschoter diep geeft het Schee md c r ver 1 aa t
te Scheemda, wijd 4.56 M., toegang tot het Term u n ter Zij 1 d i CJl,
zijnde dat de waterweg naar Termunten, vaardiepte bij peilwaterslarn.l
1.80 M. , terwijl te Zuidbroek en Le Hoogezand verbinding wordt verkregen met h e t Sta d ska na a 1, r espectievelijk langs het Munt~!1dammerdiep, vaardièpte bij pcilwaterstand 1. 70 tot 2.00 M., mii1imum doorvaartwijdte 5.85 . M., over Muntendam, Veendam : en \)rü~
dervank en langs het Kielstcrdiep en het Annerveensch Kan:aal;
vaardiepte ' bij peilwaterstand 2.00 M. , minimum doorvaartwHj'dtê
5.40~ M':~' over Kielwindeweer.
DE GERESTAUREERDE NED . HERV. KERK.
Het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente te Winschoten dateert
uit de 13e eeuw Het is in onze provincie een der weinig overgebleven baksteenmonumenten uit dien tijd, ouder dan de kerken te Stedum Garmerwolde en Zuidbroek. In de jaren 1905-'07 is de kerk
met' rijkshulp gerestaureerd in haar oorspronkelijken ~orm . O.a. · zijn
de 5 in den loop der eeuwen weggebroken gewelven m eere hersteld.

Oostelijk van Winschoten leidt <le R e 11 se l, zijnde het verlen'g de
van het Winschoter diep, naar de Pek e 1 A.
De afstand van Winschoten to t de Pekel A bedraagt 2 à 3 K.M.
Hel: kanaalpeil van de Rensel is Winschoterpeil = 0.62 M. + ~.A.P.
De bodem ligt 1.80 M. à 2.00 M. onder peil.
De kleinste doorvaartwijdte van de bruggen is 6 M.
Door de Stoomtramweg-Maatschappij "Oostelijk Groningen'' wordt
in aansluiting met de Rensel een haven aangelegd te Winschoten.
~an de .uitmonding van de Rensel bevindt zich tusschen dit kanaal
en de Pekel A het R e n s e 1 v e r 1 a at, dat sedert jaren open staat.
De doorvaartwijdte hiervan is 6 M., de schutkolklengte 40.50 l\f.
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De Pekel A geeft naar het Zuiden over Oude- en );ienwcPekela verbinding met Stadskanaal. De vaardiepte daarlang3 wisselt
bij peilwaterstand van 1. 70 M. tot 2.00 M., terwijl de kleinstPdoorvaartwijdle van de bruggen en sluizen is 5.85 M.

lil Oostelijke richting geeft de Pekel A verbinding mel cle Westcrwoldsche A, Nieuwe-Schans, de Dollard en met de nieuwe kanalen var het Waterschap Westerwolde. De afstand tusschen Ronsel
en Westerwoldsche A is 5 K.M.
Het kanaalpeil van het laatstgenoemd gedeelte Pekel A is Winschoterpeil = 0.62 M.+ N.A. P.
De bodem ligt 1. 70 à 1.80 l\I. onder peil. De doorvaarlwijdte
der kunstwerken is 8 M.

Nabij de uitmonding in de We31erwoldsche A ligt in rle Pekel ;\.
hel B u 1 t ster Ver 1 a at, met pen doorvaartwijdte van 8 M. en
een schutkolklengte van 40.15 ~1.
De Weslerwoldsche A heeft van de Pekel A tot de Dollard
C'en vaardiepte van minstens 2.50 M. onder kanaalpeil. Dit kanaalpeil het zoogenaamde A-peil, komt overeen met 0.25 :M. +N.A. P.
De in dit gedeelte gelegen kunstwerken hebben geen kleiner doorvaartwijdte dan 8 Meter.
Van de Pekel A in Zuidelijke richting heeft de Westerwold sc :1e
A een diepte, die wisselt tusschen 1.50 ~I. en 2.00 M. onder kanaalpeiL De daarover gl"'legen vaste bruggen, met een vrije doorvaarthoogte van 2:00 M. boven kanaalpeil, hebben een minste duorvmirtwijdte van 4.40 M.
In de Westerwoldsche A bevindt zich. een schutsluis, de
Nieuwe Statenzijl, ter plaatse waar de A in de Dollard uitmondt. met
ePn doorvaartwijdte van 8.50 M. en een schutkolklengte van ,io .M.
De af stand van de Pekel A tot de Dollard gemeten langs de
'Westerwoldsche A is ongeveer 12 KM.
De gedeeltelijk nog in aanleg zijnde nieuwe kanaJen v.a.n h~ l
Waterschap Westerwolde monden nabij Nieuwe-Schans uil in de
\Vesterwoldsche A en vormen na hunne voltooiing eene verbinding
van de Westerwoldsche A met het Stadskanaal te ·Ter-Apel en te
Musselkanaal.
De sluizen en bruggen in en over de nieuwe kanalen verkrijgen
alle een doorvaartwijdte van 6 M. De váardiepte op <le verschillende panden is minstens 2.00 M. onder het kanaalpeil van het
betrokken pand.
In het voorjaar van 1913 was in gebruik genomen het gcheele
Vereenigd Kanaal, het Hui ten A kanaal tol op . korte n af sland van
Vlàgtwedd-e en het Mussel A kanaal tot Veele.
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Wie belang stelt in een wel\'arend landschap, dat zijn welvaart
enkel aan eigen kracht en ondernemingsgeest dankt, raden we aan
een uitstapje te maken naar Winschoten.
Het bestuur van Vreemdelingenverkeer is bereid alle gewenschte
inlichtingen te verstrekken, bij het regelen van tochten behulpzaam
te zijn en verder alle mogelijke diensten te verleenen die het
verblijf van den Yreemdelirig kunnen vergemakkelifken of veraangenamen.
Men wende zich steeds tot den Secretaris der Vereeniging,
Burgemeester Venemastraat no. 11.

t

--

31 --

DtttloJ"e11 en Tandartsen.

Vermelding van verschillende Adressen.

Gemeentebestuur.

M. J. VAN OLM, Arts, Visschcrsdijk 12. Spreekuur: 12-2 uur.
Dr. J. WARTENA, Emmastraat 12. Spreekuur: 12-2 uur.
A. F. SISSl~\(;11, Arts, Visschersdijk 25. Spreekuur 12-2 uur.
J. MFLLE\L\. ,\rts, Foliklinick Blijhamslerweg 15. 9.30- 12 uur.
E. ADDl.:\(iA: Tanda rts, Vissch 2rsdijk 6. Spreçekuur 1-4 uur.
J . .TOOSTEN, Tandarls, Torenstraat 20. Spreekuur: 10-J uur, uilgczonc..ierd Donderdags 1-- 4 uur.

Apothekers.

Burg e meester : Mr. H. 1. SCHöNFELD, Langeslr:1;1l.
Wet houd c r s: P. VAN DIJK, Emmastraat;
L. CROL, Gedempte Venne.
S cc r l' t ar is : L. W. HEIKENS, Burgem. Venemaslrnal.
<i P me c n t c-A r chi te c t : D. BOLHuIS, Blijhamsll'rsL1·aal.
Gcm cc n t e-0 n tv an ge r : .T. ZUIKERBEHG, Blijharnslerslra:\l.
I n s p e c l e u r v a n P o 1 i l i e : N. VERKAIK. Blijhamsle rweg.
Gcm cc n t c-S cc r c t ar ie en Kantoor van den A m b l" il aar
van den Burger 1 ijken Stand: Stadhuis, Langestraal.

C riff ic Ar r. R c c h tb ank: Gerechtsgebouw, Blijhamst:.-rst. 28.
·Ka das t C' r c n II y po Lh c k c n: Li('fk('ll~lraat (:)3.
Con t r ö 1 ~ cl c r Grond l> c 1 ast i n g: \ïsschcr:>àijk 52.
Heg is l r 'l l ic Pn D i re cl c B cl as l in :~ m c t de 1 n s p ~ ~ l i c s · BUjhamslcrstraal 19.
Douane-Kan l oor : In de Goederenloods van de <;; S.
:\'cd c r lands c h c Bank: Gedempte Vemw Larn~cslr 10. ,
Stoomtram "0 1 dam b t Pek e 1 a;,: Stations .) t. (G.J ntestr. 10. \
Stoomtram w.-M ij. 0 os tel ijk G r on in gen: Schoolstr. 4.
\Vat~, r s l' hap Wester w o 1 de: Techn. Bureau Garslcstr. 17.
Van Gcnd en Loos: Gedempte Venne 54b.
President Y. d. Ar r.-R e c h tb ank: Garsl<'slraat 22.
0 f f ic ie r van Justitie: Burgemeester Yenemaslraal 22.
Sub s t.-0 f f ic ie r v. Just il ie: Blij hamsterstraat "11.
Kanton r cc hl er: Garsl<'~lraal 14.
Ambt. v.h. Op e nb . .l\Iin. b. h. Kantongerecht: Langestraal 7 3.
Mare c hausse e-K a ze r n e: Omsnijdingskanaal 15.
Gezondheid s commissie: Secr. J. W. t. Braak, \ïs.dijk. 11.
District s- en Ar r o·n dis se rn ent s-S c ho o l o p zie n er :
Beiden wonende te Groningen.
Kamer v. Koophandel en Fabrieken: Voorzitter Hessel
Addens, Emmastraat 14.

Frrna
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Firn1n l\~):\J:\(;.
ll. BDFIL\L\.
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1 la.

"
"

2.J.
58.

PoslerUen. Telegraiie en Telefonie.
P o s 1 k n n l o o r : Poslstraat.
\'001 postwiss8ls, quilantie~; en Hi,iksn'rz<'k<'ring"l>:rnk: "w1·kciagC'n van 8.30 v.m. tot 3.30 n.m.; aangifte ong<·v:1ll<:11 ~l'<lll
r<' iHk gc·lwcle openstelling van h e l lfanloDr.
11 \' oD r Hijksposlspaarbank: op Zon- en f<'Psldagc11 van 8-- 9
11111 v.m., op werkdagen van D uur v.m. tol !l uur n.m.
c
..-\föa!P ~l Ya11 brbvc:1: op Zon- <'Il ÎCC'sldagen van 3- 3. ::JO 11.111.
d Voor andere zaken: op Zon-· en feestdagen van 8- 9 uur v.m .,
op WPrkdagen van 9 uur v.m. tol 9 uur n.m.
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T c 1 eg raaf- en Inter c. Tel P foon kant o or:
.ï.on- <-'n feestdagen 8-9 uur v.m., 1- 2 uur n.m., werkdagen
ut1r v.m. tot 9 uur n.m.

Lokaal Telefoonnet:
Zon· en feestdagen van 8-9, 1 - 2, 7 8 uur, werkdagen
8 uur v.m. tol 9 uur n.m.

\ ' ; t1 1

P u h 1 ic k c Spreek cc 11 c n v. <l. I 11 l C' r 1 o r <l 1 c e n I
t erna l ion a 1 e Telefoon:
Fo~lk;111loor, Postslraal, en bil R Giczcn, Slalion~plein.
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schot er Cour an l, " Langestraat 74.
(Gerlofsgang

.,Win s c hol c r Courant", Visschersdijk.
, D P Old a m b l ster" , Ge<l. Venne 21.

.,[:-- e Kom c et", Engclsclw straat 7.
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