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Binnen een dag 
en op één plek 

op de hoogte 
van alle trends!

Voor een nieuwe inrichting met alles erop en eraan, rijd je 
vaak van A naar B en weer terug. Met een stukje van een 
gordijn onder je arm, sleep je je naar de vloerleverancier aan 
de andere kant van de stad. Om gek van te worden. 

Foto’s: Adriaan van Zijp
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Bij woonwinkel De Stoomfabriek werkt 
dit wel anders…. Zeker sinds de nieuwe 
eigenaar, Henk Wouters, hier de scepter 
zwaait en het hele concept van het voor-
malige Quatre Saisons in Zevenbergen een 
metamorfose heeft gegeven. Je valt bij de 
Stoomfabriek op het gebied van wonen en 
lifestyle werkelijk van de ene verbazing in de 
andere.

Professie
Je kijkt je ogen uit in de Stoomfabriek. Het 
is één pand met 13 winkels op het gebied 
van wonen en lifestyle waar je je lol op 
kunt. Arian van der Hoeven is een van de 
13 zelfstandig ondernemers en legt het idee 
van de woonwinkel uit: “Alle deelnemende 
ondernemers hebben hun eigen professie. 
Je wandelt dus van de ene winkel naar de 
andere. Het totale assortiment bestaat uit 
meubels, accessoires, verlichting, Italiaanse 
delicatessen, zonwering, parketvloeren, 
kunst, tuindesign, zwembaden, spa’s en 
keukens. Een casco huis zou helemaal 
kunnen worden ingericht en aangekleed 
door De Stoomfabriek, inclusief de tuin,” 
schetst hij. “Ook worden er kookworkshops 
en proeverijen georganiseerd en is het zelfs 
mogelijk om er een high tea, kinderfeestje 
of vrijgezellenfeest te houden of te laten 

organiseren. Natuurlijk is er aan een hapje 
of drankje gedacht. Een lekkere cappuccino, 
koffie verkeerd, een belegd broodje of verse 
kop soep worden geserveerd in de lunch-
room. Én er is zelfs ruimte waar de kinderen 
even lekker kunnen spelen terwijl u shopt.”

Beleven
In de Stoomfabriek draait het duidelijk 
om beleven, een dagje van de ene naar 
de andere winkel hoppen, elke keer weer 
verrast worden door de collectie en de 
persoonlijke aanpak. Het voelt hier prettig. 
Ondanks een winkeloppervlakte van zo’n 
3500 m2 is van een massa absoluut geen 
sprake. Alle zelfstandige ondernemers 
hebben hun eigen ruimte sfeervol inge-
richt. Ze komen regelmatig met een nieuwe 
collectie en komen zelfs bij u thuis om het 
beste advies te geven,” weet Arian en gaat 
verder. “Alle ondernemers hier benaderen 
de klant heel persoonlijk. Samen zorgen 
we ervoor dat de klant in de watten gelegd 
wordt. Anders dan als bij veel andere zaken 
legt de man die de vloeren verkoopt, ze 
ook zelf. De klantvriendelijkheid is zo groot 
omdat we niet alleen met de klant te maken 
hebben, maar ook met de andere onder-
nemers. We zijn één. Alle ondernemers 
versterken elkaar hier.”

Qua serviceniveau mag je heel wat 
verwachten. Zonder problemen loopt 
bijvoorbeeld iemand van de outlet winkel 
even met je mee naar de meubelwinkel om 
te kijken of een accessoire past bij je inrich-
ting. Je wordt dus op alle gebied begeleid 
en in de watten gelegd. Ervaar het zelf: in de 
Stoomfabriek ben je een dagje uit. 
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De Stoomfabriek
Hazeldonkse Zandweg 19
4762 AJ Zevenbergen
Tel.: 0168 - 33 22 33
Fax: 0168 - 33 22 30
www.destoomfabriek.nl

Openingstijden
Donderdag: 10.00-18.00 uur
Vrijdag: 10.00-21.00 uur
Zaterdag: 10.00-17.00 uur
Iedere laatste zondag van de maand 
geopend van 12.00-17.00 uur

Special Events
De Stoomfabriek blijft gasten triggeren. 
Vooral met de zwerfplekken waar diverse 
‘gastwinkeliers’ altijd zorgdragen voor 
een wisselend productaanbod. Maar ook 
de gratis Special Events worden druk 
bezocht.

De bedrijven in de 
Stoomfabriek
Broere Meubelen: handgemaakte 
meubelen op maat
Casa Lisetta: Italiaanse delicatesse en 
kookworkshops
CBZ-Benelux: houten vloeren
De Deugd en Dekkers: zonweringen, 
shutters en 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: artikelen van deelnemende 
bedrijven voor aantrekkelijke prijzen
Andress Vreugdenhil: ontwerpbureau 
voor tuin en landschap
Wouters QS: meubelen, decoraties en 
verlichting
Wouters Werelds Wonen: complete 
woninginrichting en stoffering

Rij even naar Zevenbergen 
en laat je inspireren!

Een greep uit recente 
Special Events
27 juni Issue ladies day met top beauty 
stylist Tom Sebastian in de hoofdrol
29 juni: Issue Sun day m.m.v. ‘Golf On Tour’
September: fashion weekend
Oktober: woonmaand


