Infobestand Pelgrimsroute Doezum Peebos.

Hoogtekaart rood is hoog en blauw is laag.
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Peebos
Peebos (lokaal ook Piebos) is een gehucht en streek rondom Opende, Korhorn Doezum en Grootegast. Het ligt
ten westen van Doezum tegen de grens met de provincie Friesland. De naam komt van een bos dat hier stond
en dat eigendom vormde van een man genaamd Pebe (Piebe). Vroeger werd het dan ook wel Pebebosch
genoemd. Het was lange tijd een ruig gebied bestaande uit laaggelegen broek- en veenlanden, die begroeid
waren met riet, elzen en wilgen en grensden aan het beekdal van de Lauwers. In het oostelijk deel lag een bos,
grofweg ten noordwesten van de kruising tussen de Peebos en de Doezumertocht.
Pettengebied Doezumermieden
Ten noordwesten van het gehucht in de polder de Doezumermieden liggen een groot aantal bij de vervening
gevormde petgaten, die tezamen worden aangeduid als De Petten. In sommige van die veenputten komt de
groene glazenmaker voor, een libellesoort die zeldzaam is. Het pettengebied was net als een niet meer
bestaande keuterij eigendom van eigenaar Melle Visser, die het later aan Staatsbosbeheer verkocht. Later
werden er wandelpaden aangelegd die verwijzen naar de historie van het gebied( Pettenpad, Melle’s pad en
Pebe’s pad).

Overzicht van de vroegmiddeleeuwse verkaveling. De afzonderlijke kavelblokken zijn met verschillende
kleuren weergegeven. Deze blokken sluiten goed aan bij de oorspronkelijke parochiegrenzen. De
middeleeuwse kerken zijn weergegeven. De grijze kerken zijn de oudste (11e/12e eeuw) en waren
oorspronkelijk van tufsteen; de rode kerken zijn van baksteen en worden wat later gedateerd (13e eeuw).
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Lauwers.
De Lauwers (Fries: De Lauwers; Gronings Laauwers) is een riviertje dat voor een deel de grens vormt tussen
de Nederlandse provincies Friesland en Groningen. De rivier is de naamgever van de oorspronkelijke
Lauwer(s)zee en het huidige Lauwersmeer. De Romeinse naam was Lavica, Laubacrus of Laubacue en ten
tijde van Karel de Grote zou de rivier Laubach of Laubeke zijn genoemd. De Lauwers wordt al in de Lex
Frisionum vermeld als een grens tussen twee gebieden in het toenmalige Friesland. Het was de grens tussen
het gebied dat al in 734 bij het Frankische rijk behoorde (Westerlauwers Friesland) en het gebied dat daar
omstreeks 785 bij werd ingelijfd (Oosterlauwers Friesland). De Friezen die in 754 Bonifatius doodsloegen,
zouden van de overzijde van de Lauwers, dat wil zeggen de Groningse kant, zijn gekomen (mogelijk uit
Suxwerd (huidige Niehove), de hoofdplaats van Humsterland).
De Lauwers vormde tot ongeveer 1500 de taalgrens tussen de twee varianten van het Fries dat ooit gesproken
werd. Het Westerlauwers Fries is het Fries dat nu nog gesproken wordt in de Nederlandse provincie Friesland
en een aangrenzend deel van de provincie Groningen. De tegenhanger hiervan was het Oosterlauwers Fries,
een taal die nu bijna geheel uitgestorven, behalve in de Duitse gemeente Saterland. Op het eiland
Schiermonnikoog ten noorden van het Lauwersmeer wordt nog een dialect gesproken, het Schiermonnikoogs,
dat enigszins verwant is aan het Oosterlauwers Fries en bevat sporen van de vroegere taal. Ook in de huidige
tijd geldt de Lauwers nog als taalgrens, want het Fries dat gesproken werd ten oosten van Lauwers is ingeruild
voor Nedersaksische dialecten.
Doezumerbos.
Het Doezumerbos ligt tussen Houtsingel, Krijthestraat en Eesterweg. Het bos is aangeplant in 2000. In het
begin was er een in- of uitgang aan de Krijthestraat en Houtsingel. In 2004 is het DOPpad geopend. Dit was
een ludieke stunt van de Doezumer Oudjaars Ploeg, zodat er ook een in- en uitgang kwam aan de Eesterweg.
Midden in het bos ligt een heuvel (de Bult), met een bankje om even uit te rusten en van het uitzicht te
genieten. Op 25 augustus 2010 is de educatieve vlindertuin geopend, met o.a. een libellenpoel. Er zijn veel
planten en struiken geplant die vlinders zullen aantrekken.
Doezum.
Doezum is een streekdorp. Het dorp ligt op een zandrug die loopt van Doezum tot Oldekerk. Doezum heeft
een romaanse kerk uit de 12e eeuw, die oorspronkelijk uit tufsteen was opgetrokken. Het dorp wordt rond
1500 vermeld als Uterdosum of Uteracosum in tegenstellng tot Uracosum (Opende of 'Boven Doezum'.) Het
dorp kreeg landelijke bekendheid in 1929 toen IJe Wijkstra vier veldwachters doodschoot die zijn geliefde
kwamen halen in opdracht van Justitie in Groningen.
Vituskerk Doezum.
De kerk van Doezum dateert uit de twaalfde eeuw en was oorspronkelijk gewijd aan Sint-Vitus.Van de
oorspronkelijk romaanse kerk resteert alleen nog de toren met een gedeeltelijk behouden gereduceerd
westwerk. Dit deel van de kerk is opgetrokken in tufsteen. In het eerste kwart van de dertiende eeuw brak men
de oostelijke muur van het tufstenen schip af en verlengde men de kerk met een bakstenen koor. In 1808 had
een volgende ingrijpende verbouwing plaats. De noord- en zuidwand van het schip werden afgebroken en
weer opgebouwd in baksteen, waarbij de nieuwe wanden voorzien werden van grote rondboogvensters. Ook
het koor werd van dergelijke vensters voorzien. Tijdens een restauratie werden deze weer vervangen door
gereconstrueerde romaanse vensters. Het kerkorgel werd in 1866 gebouwd door Geert Pieters Dik en is het
enige orgel van zijn hand dat nog bestaat. Het heeft één klavier.
Kornhorn
Kornhorn is een relatief jong wegdorp. Als buurschap van verspreid staande kleine boerderijen en huizen
bestaat het allang. Oude naamsaanduidingen leveren geen eenduidige verklaring op. Voor de hand ligt:
korenhoek, maar vroegere namen als Corriger Sandt en Curringehorn wijzen op een afeiding van een
persoonsnaam. Na het midden van de 19de eeuw verdichtte de bebouwing en ging het op een dorp lijken, een
status die het pas in 1930 kreeg. De bebouwingsstreek van eenvoudige huizen en een enkele boerderij lag aan
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de rand van het laagveengebied dat in de middeleeuwen in ontginning kwam. In het landschap ten zuiden van
Kornhorn ligt nog een herinnering daaraan: de vrij gave Leidijk, een bescherming tegen het zure veenwater.
Afscheiding, doleantie en scheuring hebben het geestelijke leven in Kornhorn bepaald. Er staan drie
gereformeerde kerken. Het dichtst bij het centrum, Provincialeweg 37, staat de uit 1925 daterende Christelijk
Gereformeerde Kerk. Kort na de scheuring in 1903, toen de gereformeerden, die zich in 1881 hadden
aangesloten, naar een andere plaats van samenkomst moesten uitzien, kwam hier al een kerk. Deze is in 1925
vervangen door het huidige gebouw, een zaalkerk met rechthoekige vensters en een toren op het dak. De
gereformeerden konden omstreeks 1920 een eigen kerk stichten, een kerk met een dwarsbeuk, een geveltoren
en rondboogvensters met glas-in-lood. In de herfst van 1945 was er opnieuw een scheuring. De vrijgemaakten
bleven het kerkgebouw gebruiken en de gereformeerden moesten opnieuw naar een onderkomen uitzien.
Verderop aan de Provincialeweg is kort daarna een kerkzaal met een uitbouw met gevelklokkenstoel
gebouwd, de derde kerk in Kornhorn.
Curringherpad
Het “Curringhepad” voert u door een markant en representatief gedeelte van het Zuidelijk Westerkwartier met
als start en eindpunt het dorp Kornhorn. Met zijn dobben, petgaten en houtsingels, die langgerekte smalle
percelen omzomen, wandelt u in een prachtig besloten landschap. Het Zuidelijk Westerkwartier is, kortom,
een uitermate afwisselend gebied, dat niet vanzelf is ontstaan. Het is een uniek en oud cultuur-landschap,
waarin de mens een grote handheeft gehad.
Opende
Opende (Gronings: De Penne, Fries: De Peen) is het meest westelijk gelegen dorp van de provincie
Groningen. Het is een van de weinige dorpen in deze provincie waar Fries wordt gesproken, met name in het
westelijke en zuidelijke deel. In het Fries wordt Opende ook wel 'De Grinzer Pein', of 'De Grinzer Peen'
genoemd om op die manier verwarring te voorkomen met het Friese dorp Opeinde. De naam is een verwijzing
naar de ligging: op (= aan) het einde van de weg van Grootegast naar Friesland. Op oude kaarten ziet men de
naam ook wel gespeld met een trema op de e (dus: Opënde) om te voorkomen dat het zou worden
uitgesproken als de verleden tijd van openen. Het dorp wordt rond 1500 vermeld als Amptorp' of Antorp.

Kerk Opende.
Over het ontstaan van Opende en zijn kerk staat niets op schrift. Wel weten we dat in 1612 de eerste
predikant, die tegelijkertijd ook schoolmeester was, in dienst kwam. Het kerkje dat in heel vroeger tijden van
hout was, was inmiddels van steen. De pastorie werd aan de noordzijde van de waterscheiding (nu
Provincialeweg) gebouwd. In het begin van de 18e eeuw is de kerk waarschijnlijk afgebroken en weer
opnieuw opgebouwd. In 1915 is de voorgevel van de kerk vernieuwd. In 1923 werd aan de oostzijde van de
kerk en het kerkhof, wat nu de Openderweg heet, een grondkerende muur gebouwd (zie herinneringssteen). In
1930 werd de kerk ingrijpend verbouwd. De achtermuur werd gesloopt en er werd een breder stuk aan de kerk
gebouwd. In 1983 en 1984 werd het interieur van de kerk grotendeels gerestaureerd.
Van het meubilair in de kerk is de preekstoel uit de eerste helft van de 18e eeuw bewaard gebleven. De bijna
400 jaar oude avondmaalsbeker heeft de inscriptie: Ao XVIXXXV (Anno 1635) Karcken Becker van
Uppende. V.A. Pastoor. Valentius Artopaeus was de 5e predikant, van 1626-1649. Deze avondmaalsbeker
wordt nog steeds gebruikt samen met de bekers en schaal uit 1882. De in de kerk aanwezige Bijbel
(Statenvertaling) heeft als jaar van druk 1864.
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