
Селверд 

(Eikenlaan 9-39) Торговий центр 
Селверд є центром із багатьма різними 
магазинами, такими як Lidl, Albert Heijn, 
міжнародний супермаркет Al Nour, Etos 
(аптека), магазин велосипедів, 
банкомат та декілька ресторанів. 

 

VIEW ROUTE ON
GOOGLE MAPS!
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https://citycentral.nl/
https://www.facebook.com/citycentralgroningen
https://www.instagram.com/citycentralgroningen/
https://citycentral.nl/activities/welcome-walks
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1A62iKiWwH5zLFurJmIW-8cE6P-i2P9U6&usp=sharing
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Готові познайомитися зі своїм 
районом? Ця самостійна 
екскурсія розгляне основи, 
необхідні у повсякденному 
житті, а також покаже приховані 
перлини, які роблять цю 
частину міста унікальною. 
У цьому посібнику ми також 
додали посилання на деякі з 
місць із переліку, і ви можете 
завантажити його у форматі PDF 
на сайті www.citycentral.nl. Якщо 
у вас є запитання, коментарі чи 
пропозиції, обов’язково 
зв’яжіться з нами в Instagram – 
@citycentralgroningen – або 
надішліть електронного листа 
на адресу hallo@citycentral.nl.
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РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 
СЕЛВЕРДА

(Elzenlaan 72) Ігровий майданчик - В 
асоціації районів та ігрових 
майданчиків Селверда кожен зможе 
знайти щось для себе: від клубу 
кактусів до фестивалю надувних 
замків. Відвідайте bsvselwerd.nl для 
додаткової інформації. 

АСОЦІАЦІЯ РАЙОНУ ТА 
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ 
СЕЛВЕРДА

(Eikenlaan 253) Ця бігова асоціація 
пропонує тренування з бігу та групи 
для будь-якого рівня досвіду. Заняття 
відбуваються у понеділок, середу та 
п’ятницю ввечері з 19:30 до 21:00. 
Запрошуємо взяти участь у 
безкоштовному пробному занятті. 

БІГОВА ГРУПА ASTREA

(Eikenlaan 288-8) Бібліотека (чудово 
підходить дітям) працює у другій 
половині дня з понеділка по п’ятницю. 
(Eikenlaan 288-1) Районний центр 
Sonde2000 - ще один центр для 
різноманітних (доступних) соціальних 
заходів, таких як танці, уроки 
китайської мови та уроки шиття.  
(Eikenlaan 290) Басейн De Parrel має 
доріжки довжиною 25 метрів, і ви 
можете записатися на заняття та вільні 
сесії з плавання. 

EIKENLAAN 288: Бібліотека, 
Ми, Селверд, Басейн 
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(Bottelroosstraat 3) Це центр, у якому 
ви можете знайти багато проектів та 
ініціатив, таких як Kringloop 050 
(магазин секонд-хенд), The Repair Café 
(де ви можете полагодити свої речі) і 
Plasticwijkfabriek - підприємство, яке 
збирає пластикове сміття і перетворює 
його на громадські місця для сидіння. 
Van Tosties, миле кафе у колишньому 
кемпері, також розташоване тут! 
De Duindoorn (пункт 3) є також одним із 
їхніх проектів. Перегляньте їхній 
веб-сайт, щоб дізнатися більше про 
діяльність центру та про те, як ви 
можете долучитися до неї. 
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(Eikenlaan 9-39) Торговий центр 
Селверд є центром із багатьма різними 
магазинами, такими як Lidl, Albert Heijn, 
міжнародний супермаркет Al Nour, Etos 
(аптека), магазин велосипедів, 
банкомат та декілька ресторанів. 

 

ТОРГОВИЙ ЦЕНТР СЕЛВЕРД

(Berkenlaan 238) Районний центр De 
Berk пропонує широкий спектр занять 
для будь-яких інтересів. Тут ви можете 
знайти мовні курси, тай-чи, сальсу, 
живопис, палітурну справу, бачату та 
багато іншого за дуже низькою ціною. 
Ви можете стежити за ними на 
Facebook або завітати на їхній 
веб-сайт, щоб переглянути їхню 
діяльність. Наразі до центру важко 
дістатися через будівельні роботи на 
дорозі. 

РАЙОННИЙ ЦЕНТР DE BERK

Більшість приватних осель 
використовують картку, щоб викидати 
загальні відходи. Ми рекомендуємо вам 
зв’язатися зі своїм орендодавцем або 
житловою асоціацією, якщо у вас ще 
немає такої картки. Є також окремі 
контейнери для паперу та скла, для 
користування якими картка не потрібна. 

ВІДХОДИ9

City Central Groningen

@citycentralgroningen

3 РАЙОННИЙ РЕСТОРАН DE 
DUINDOORN

Цей невеликий залізничний вокзал був 
відкритий у 1884 році та водночас слугує 
експозиційним простором для сучасної 
художньої галереї: Portiersloge. Тут 
проходить залізничне сполучення між 
Гронінгеном (головним вокзалом) і 
Делфзейлом (Delfzijl), гарним містечком на 
Ваденському морі.

Ми рекомендуємо завантажити ці 
програми для громадського транспорту, 
щоб спланувати свою подорож:
 • 9292: https://9292.nl/en 
 • NS: https://www.ns.nl/en

8 ПІВНІЧНИЙ ВОКЗАЛ

(Duindoornstraat 91) Цей ресторан 
пропонує здорову та доступну їжу, - а 
керують ним волонтери в рамках 
проекту громадських робіт. Ця будівля 
є однією з трьох нещодавно 
відремонтованих і дуже схожих на 
будівлю Cornus споруд (тепер вони 
стали більш екологічними та 
енергоефективними). 

https://citycentral.nl/
https://www.facebook.com/citycentralgroningen
https://www.instagram.com/citycentralgroningen/
https://9292.nl/en/about-9292/services/mobile
https://www.ns.nl/
https://www.instagram.com/citycentralgroningen/
mailto:hallo@citycentral.nl
https://groningen.nl/en/practical-matters/municipal-services/waste-and-recycling
http://wijkbedrijfselwerd.nl/
https://www.bsvselwerd.nl/
https://www.restaurantduindoorn.nl/ 
https://loopgroepastrea.nl/
https://forum.nl/nl/bibliotheek-selwerd?gclid=Cj0KCQjw3v6SBhCsARIsACyrRAkvb2NYn0vFvu259yV_S__OaNu5qnVui0yXMBk2V9utpyIbJpZPL8kaAtW0EALw_wcB
https://www.sonde2000.nl/
https://sport050.nl/sportlocaties/zwembad-de-parrel/
https://www.winkelcentrumselwerd.nl/winkels/
https://www.wijkcentrumdeberk.nl/

