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VIEW ROUTE ON
GOOGLE MAPS!
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Ця гавань з'єднує Eemskanaal (що веде до 
Eemshaven на північному узбережжі 
Ваттового моря) і Verbindingskanaal. На 
початку 20 століття це була найжвавіша 
гавань міста: північна сторона гавані була 
обставлена   складами, а будинки на 
південній стороні розташовані в 
Югендстілі (молодіжний стиль, 
декоративне мистецтво) і вважаються 
одними з найкрасивіших будинків 
Гронінгена.
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Ви готові познайомитися зі 
своїм районом? Цей 
самостійний посібник охопить 
необхідні у вашому 
повсякденному житті основи, а 
також приховані дорогоцінні 
камені, які роблять Оостерпарк 
унікальним місцем для життя.

Якщо у вас є запитання, 
коментарі чи пропозиції, не 
соромтеся зв’язатися з нами в 
соціальних мережах або 
надіслати електронний лист на 
адресу hallo@citycentral.nl .

Остерхейвен

Секонд-хенди дуже популярні в 
Нідерландах, і на цій вулиці знаходяться 
два найдоступніших у місті. Мамаміні 
(Damsterdiep 307) і Goudgoed 
(Damsterdiep 269)  пропонують одяг, 
книги, меблі, іграшки та інші побутові 
товари. Mamamini знаходиться поблизу 
Praxis.

SECONDHAND МАГАЗИН:
MAMAMINI AND GOUDGOED
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САДОВИЙ ЦЕНТР ТА МАГАЗИН 
ТОВАРІВ: PRAXIS DAMSTER-
DIEP

(Oliemuldersweg 47) Ця історична будівля 
є громадським центром зі спортивними та 
іншими фізичними заходами:  мистецтвом 
і культурою, здоров’ям та оздоровленням, 
заняттями (ремесла, мова), здоровим 
харчуванням, а також уроками природи та 
розвитку.

Цей парк був розроблений у 1950-х роках 
після Другої світової війни як частина 
більших міських планів для збільшення 
зелених насаджень у місті. Тут є кілька 
одноіменних півоній і трояндовий сад 
влітку, а також ігровий майданчик і тенісні 
корти, і зона для вигулювання собак.

Центр громади: BIJ VAN 
HOUTEN

PIOENPARK

(Paradijsvogelstraat 10) Ця колишня 
фабрика по виробництву напоїв тепер 
називається Broedplaats (Підмістя).

Креативна індустрія: BROED-
PLAATS
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(Heesterpoort 1) TНадають можливості 
для волонтерів, молодіжну роботу, аутрич, 
догляд за людьми похилого віку, загальний 
догляд і, що особливо важливо, підтримку 
сім’ї. Також тут є кабінет педіатра, до якого 
можна потрапити за попереднім записом. 
Тут проводится захід під назвою «Кафе 
для батьків і дітей» по понеділках і 
четвергах.

Громадські послуги: WIJ 
OOSTERPARK
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(Zaagmuldersweg 3) Районне кафе зі 
стравами з місцевих продуктів, 
розташоване всередині колишнього 
відділку поліції. У них працюють люди з 
розумовими/фізичними вадами, і вони 
тримають низькі ціни.

Ресторан: HET OUDE
POLITIEBUREAU

(Damsterdiep 315) Якщо ви хочете 
придбати гарні рослини, обов’язково 
відвідайте садовий центр Praxis в кінці 
вулиці!
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(Linnaeusplein 55) Це найближчий 
продуктовий магазин, а також у цьому 
кварталі є велосипедний магазин і 
перукарня. На іншому кінці Gorechtkade ви 
знайдете Wielewaalplein, де є продуктовий 
магазин Lidl з якісними та дешевими 
продуктами, а також Action, дисконтний 
магазин з усіма видами побутових речей і 
деякими продуктами.

Продуктовий магазин: 
JUMBO

(H.A. Kooykerplein 5) Це чарівне кафе, 
оформлене в характерних помаранчевих і 
блакитних тонах віконних рам по сусідству, 
відкрилося в 2021 році і присвячене 
місцевим, екологічно чистим і, головне, 
дійсно смачним продуктам. Він також 
розташований навпроти одного з 
найкрасивіших ігрових майданчиків в 
Остерпарку.

Кав'ярня: GERBRAND EN 
BAKKER
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(Hanzeplein 1) Лікарня UMCG була 
започаткована в Зеленому будинку дитини 
на західній стороні, в 1797 році, і мала 8 
ліжок. Зараз це найбільша в регіоні 
лікарня, і приймає близько 31 000 
пацієнтів на рік. Це є академічна лікарня. 
Усередині лікарні є Albert Heijn To Go – 
продуктовий експрес-магазин, і деякі інші 
невеликі магазини, включаючи аптеку.

Лікарня: UMCG
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Більшість приватних будинків 
використовують картку, щоб позбутися від 
загального сміття. Зв’яжітся зі своїм 
орендодавцем або житловою асоціацією, 
якщо у вас ще немає картки. Є окремі 
контейнери для паперу та скла, які не 
потребують картки. 

Відходи12
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