
                                   

 “De Marke voor alle Glimmenaren” 
Een Groene Parel in Glimmen  

 

 
Nu 

Aan de Markeweg in Glimmen ligt voor het 
Dorpshuis de Groenenberg een groene Parel 
die te weinig benut wordt. En dat is heel 
jammer.  
Die Parel ligt tussen de sportvelden en het 
dorpshuis.  
Wat zou het mooi zijn als Glimmenaren 
elkaar in deze groene omgeving kunnen 
ontmoeten en dit terrein gaan gebruiken en 
onderhouden.  
Het wordt een Marke voor Glimmenaren en 
door Glimmenaren. 
 

 
Straks  

 

Dat kan gerealiseerd worden met de aanleg 
van  
een Jeu-de Boule baan in het ene grasveld 
en  
een Dam-, Schaak- en Mens-erger-je-niet 
tafel in het andere grasveld.  
 
Een sfeervolle en spannende verlichting 
nodigt uit om ook in de vroege avond 
gebruik te maken van deze voorzieningen. 
In en buiten het dorpshuis kan tijdens de 
verschillende spelletjes iets gedronken en 
gegeten worden. En daarmee is deze Marke 
voor de Glimmenaren een Groene Parel.  

Uitwerking van de groene parel:  
 
 

 

Jeu-de-Boule baan. 
Een Jeu-de-Boule baan biedt de mogelijkheid voor 
(oudere) Glimmenaren om overdag samen te 
komen, een spelletje te spelen en wat bij te 
praten met versnaperingen in of van het dorpshuis 
of de voetbalvereniging. 
 
Bij een Jeu-de-Boule baan horen een paar bankjes 
waar de stand van het spel kan worden 
bijgehouden, waar uitgerust kan worden en 
worden bijgepraat.  



                                   

 

Een dam-, schaak-, mens-erger-je-niet tafel 
 
Wat is er leuker dan met je vrienden een potje te 
dammen of te schaken. Of met je kleinkinderen 
mens-erger-je-niet te spelen in het zonnetje voor 
het dorpshuis, terwijl oma ondertussen aan een 
jeu-de-boule wedstrijd meedoet. En dan drink je 
daarna samen wat lekkers in het dorpshuis.  

 

Een tafel voor jong en oud. Een tafel waar je ook 
aan kunt gaan zitten om wat bij te praten of 
gewoon wat te hangen als de spelletjes-spelers 
zijn uitgespeeld.  
 

  

 

Solarverlichting 
 
De bestaande lantaarnpalen worden vervangen 
door 10 meer gelijkmatig verspreide lantaarnpalen 
met solarverlichting op zonnepanelen.  
Daarbij zouden tenminste 2 lantaarnpalen de jeu-
de-Boule moeten verlichten, zodat er in de winter 
ook in de vroege avond gespeeld kan worden 

  

 

Lichtgevende zwerfkeien in het donker 
 
De zwerfkeien langs het huidige grasveld blijven 
liggen en worden voorzien van  speciale verf 
“Glow in the Dark”. Verf (naar het voorbeeld van 
Daan Roosegaarde), die met daglicht oplaadt om in 
het donker met een groene kleur op te lichten. 
Het geeft een sfeervolle glans aan het groene 
voorplein. 
 
 

 
Een eerste indicatie van de kosten van deze Marke voor Glimmen is € 10.000. 
Jeu-de-Boule baan : +/- € 3.500 
Schaak-, Dam-, Mens-erger-je-niet tafel (model Picknic tafel) : € 3.000 
Solarverlichting : +/- € 3.000 
Glow in the Dark verf: € 500 
 
Het plan zal in samenwerking met de Gemeente gerealiseerd moeten worden. Het 
streven is ook opleidingen en sociale instellingen hierbij te betrekken. 


