
Een warme winterplek 
in Nieuw Gent-Steenakker, 
ook voor jou!
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Meer info?
Dienst Ontmoeten en Verbinden
Buurtwerk Nieuw Gent-Steenakker
09 266 90 40
buurtwerk.nieuwgent@stad.gent

Een initiatief van de Dienst Ontmoeten en Verbinden
Buurtwerk Nieuw Gent-Steenakker in samenwerking met bewoners(groepen), vrijwilligers, partners en diensten in de wijk.Buurtwerk Nieuw Gent-Steenakker in samenwerking met bewoners(groepen), vrijwilligers, partners en diensten in de wijk.

Heb je vragen over deze activiteit? 
Heb je hulp nodig om er bij te kunnen 
zijn? Laat het ons weten.



De winter met zijn lange, donkere en koude dagen staat voor 
de deur. Daarom maken we werk van warme winterplekken: 
verwarmde, gemeenschappelijke ruimtes voor iedereen die 
daar nood aan hee�t. 

Je bent er welkom om je even op te warmen, een glas water te drinken 
of gewoon een babbeltje te doen. Op sommige plekken is er ook nog 
een extraatje voorzien zoals een (gratis) tas koffie of soep, wifi, ... 
Tegelijkertijd is het een gelegenheid om met je (verre) buur een praatje 
te slaan en zo nieuwe mensen te leren kennen ...   
Ook in Nieuw Gent-Steenakker staan er tijdens de winterperiode 
diverse locaties open als warme winterplek voor bewoners. 
Je herkent ze aan de affiche ‘De warme winterplek in dit gebouw 
is er ook voor jou’.

Hieronder vind je alvast een overzicht.

Bakkerij Deloof, Zwijnaardsesteenweg 670
 Je kan er terecht voor een glaasje water, een babbel en 
 uitgestelde voeding bv. brood.

Maandag tot en met vrijdag, 7-15 uur

 i  09 222 16 42, bakkerij.deloof@telenet.be 

 Bibliotheek Nieuw Gent, Rerum-Novarumplein 186
 Je kan er terecht om je gsm op te laden en te surfen op internet.

Maandag, 15.30-19 uur

 Woensdag, 14-17 uur

 Zaterdag, 10-12.30 uur

 i  09 268 21 85, nieuwgent.bib@stad.gent 

 Buurtcentrum Nieuw Gent, Rerum-Novarumplein 180C

Maandag, 9-12 uur: koffiemoment

 Woensdag, 8-10 uur (tweewekelijks): ontbijt

 Zaterdag, 16-19 uur: koffie en soep

 i  09 266 90 40, buurtwerk.nieuwgent@stad.gent

 De Zuidpoort, Rerum-Novarumplein 25
 Je kan er terecht voor koffie, een babbel, wifi, … 

Woensdag, 10-16 uur 
De Zuidpoort is gesloten op 4 januari 2023.

 i  09 245 09 05, info@dezuidpoortgent.be

 Koffiebar in De Serre, Rerum-Novarumplein 10
 Je kan er terecht voor koffie, soep of frisdrank.

Maandag, 15-20 uur

 Dinsdag, 12-16 uur

 Woensdag, 12-18 uur

 Donderdag, 14-20 uur

 Vrijdag, 12-20 uur

 Zondag, 12-17 uur

De Koffiebar is gesloten op 25 en 28 december 2022.
 i  deserre@stad.gent 

 Open Huis Nieuw Gent, Rerum-Novarumplein 186C
 Je kan er terecht voor een drankje en een babbel. 

Maandag, woensdag en donderdag, 13-18 uur

 i  09 220 87 66, openhuis.nieuwgent@stad.gent

 Simpizza, De Pintelaan 252
 Je kan er terecht voor een babbel, wifi, 
 uitgestelde drankjes en voeding, … 

Maandag tot en met zondag, 11-14 uur

 i  09 321 02 00


