advertorial

Beleef De Stoomfabriek
Een nieuw jasje, een nieuwe naam. Na een grondige verbouwing heeft de woonwinkel in de
oude stoomtimmerfabriek in Zevenbergen een ware metamorfose ondergaan. Ook de naam
Quatre Saisons heeft plaatsgemaakt voor de nieuwe toepasselijke naam De Stoomfabriek.
Twaalf bedrijven tonen hun producten die uiteenlopen van zwembaden tot handgemaakte keukens, van kunst en allerlei meubelen tot de mooiste accessoires. Het is zelfs mogelijk het hele
huis te laten inrichtingen met of zonder advies van een van de adviseurs van De Stoomfabriek.
A c h t e r : H e n k W o u t e r s ( E i g e n aa r ) , v o o r : A r i a n v a n d e H o e v e n ( T r è s A r t )
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In het schitterende gebouw word je vriendelijk ontvangen door een knispe-

Lekker lunchen

rende haard. Complete ingerichte huiskamers zien er uitnodigend uit en even

Het totale assortiment bestaat uit meubels, accessoires, verlichting, Italiaanse

plaatsnemen op een van de mooie banken is helemaal geen slecht idee.

delicatessen, zonwering, parketvloeren, kunst, tuindesign, zwembaden, spa’s

In De Stoomfabriek draait het om beleven, een dagje van de ene naar de

en keukens. Een casco huis zou helemaal kunnen worden ingericht en aange-

andere winkel hoppen, elke keer weer verrast worden door de collectie en de

kleed door De Stoomfabriek inclusief de tuin. Ook worden er kookworkshops en

persoonlijke aanpak. Ondanks een winkeloppervlak van zo’n 3500 vierkante

wijnproeverijen georganiseerd en is het zelfs mogelijk om er een high-tea, kin-

meter is van een massa zaak zeker geen sprake. De eigen ondernemers

derfeestje of vrijgezellenfeest te houden of te laten organiseren. Natuurlijk is er

hebben hun ruimtes sfeervol ingericht, komen regelmatig met nieuwe

aan een hapje en een drankje gedacht. Een lekkere cappuccino, koffie

producten en komen zelfs thuis om het beste advies te geven. Zo blijft het inte-

verkeerd, een belegd broodje of verse kop soep worden geserveerd in de

ressant om regelmatig een kijkje te nemen.

lunchroom.
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Lifestyle
Naast de vaste deelnemende zaken is er ook ruimte voor wisselende collecties

Op de site www.stoomfabriek.nl worden alle speciale openingsdagen, zoals

van allerlei andere bedrijven. Deze zogenaamde zwerfplekken kunnen gast-

de Ladies Day, bijgehouden en kun je inschrijven voor diverse workshops. Wil

winkeliers voor een weekend, maand of langer huren. Hierdoor wordt het

je als eerste op de hoogte zijn van alle ins & outs van de woonwinkel? Abonneer

aanbod in De Stoomfabriek bijzonder verrassend.

je dan via de site op de nieuwsbrief.

Naast de verruimde openingstijden op zondag met live muziek is ook de regelmatig terugkerende Ladies Day nieuw. De zwerfplekken zullen dan worden
ingevuld met mode, beautyproducten, sportartikelen, kortom alles waarmee
een vrouw in het dagelijks leven bezig is. En daarbij houdt het niet op.
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DE

De bedrijven in De Stoomfabriek:

STOOM FABRIEK

Broere Meubelen: handgemaakte meubelen op maat Casa

WONEN EN LEVEN IN STIJL

Lisetta: Italiaanse delicatesse en kookworkshops CBZ-Benelux:
houten vloeren De Deugd en Dekkers: zonweringen, shutters en

1

elektrische garagedeuren Honk 19: creatieve workshops, brunches
en high-tea Interpools: complete wellness beleving Lunchroom De

Toekomst: lekker eten en drinken Très Art kunstgalerie: schilderijen
en beelden De Vlijt Realisatie: handgemaakte keukens Sunday

Outlet: producten van deelnemende zaken voor aantrekkelijke

DE

prijzen Andress Vreugdenhil: ontwerpbureau voor tuin en landschap

STOOM FABRIEK

Wouters QS: meubelen, decoraties en verlichting Wouters Werelds
Wonen: complete woninginrichting en stoffering

WONEN EN LEVEN IN STIJL

2
De Stoomfabriek
Hazeldonkse Zandweg 19
4762 AJ Zevenbergen
Tel: 0168-332233
Fax: 0168-332230
www.stoomfabriek.nl

DE STOOMFABRIEK

Openingstijden:
Donderdag: 10.00 – 18.00 uur

WONEN EN LEVEN IN STIJL

Vrijdag: 10.00 – 21.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
Zondag: iedere laatste zondag van de maand

3

geopend van 12.00 – 17.00

tekst: marloes wierckx
f o t o g r af i e : b j o r n v a n e m p e l
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