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“Voor € 500,- huur in de maand mag je het van mij negen maanden  
proberen,” zei de vorige huurder in 2014 tegen de nieuwsgierige ondernemer 
Patricia. Ze had een leeg pand zien staan aan het Ridderkerkse Dillenburg-
plein. “Ik ben iemand die er eerst in springt en daarna gaat nadenken”, lacht 

Patricia, het creatieve brein van woon- en cadeauwinkel Stolen Concept.

Stolen Concept
Ridderkerk

Fashion
in de etalage

“We zijn altijd 
op zoek naar 
leuke merkjes”

tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie
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Volvo XC40 Recharge 
pure electric

Kies voor de wereld van morgen. 
De Volvo XC40 Recharge; 100% elektrisch, 0% leder. 
Met een volledig elektrisch bereik tot 425 km en alle 
features van Google built-in. Je proefrit start bij ons. 

V.A. € 44.995 | PRIVATE LEASE V.A. € 569 P.M.
SEPP SUBSIDIE MOGELIJK

Volvo XC40 Recharge pure electric Core vanaf € 44.995 (consumentenadviesprijs) of € 43.930 (fiscale waarde). Op basis van Volvo Private Lease vanaf € 569 per maand, incl. btw en excl. brandstof, 

o.b.v. 60 mnd, 10.000 km p.j. en 6 schadevrije jaren. Afgebeeld Volvo XC40 Recharge pure electric Ultimate vanaf € 59.495. WLTP gecombineerd verbruik: 0 l/100 km, gem. CO2-uitstoot resp. 0 g/km.

Mobility Centre  Lübeck 11    Barendrecht     Tel. 010-8504500
 Hoofdweg 137    Rotterdam    Tel. 010-8504550
 Nettenboetsterstraat 7    Vlaardingen    Tel. 010-8504450
Volvo Studio  Meent 96 Rotterdam    Tel. 010-8504550           www.mobilitycentre.nl
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“De collectie 
van The Gift 
Label, is dé  

favoriet  
onder de 

cadeautjes
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In de conceptstore van Patricia en haar 
vriend Raymond is het een ‘gecontroleerde 
chaos’. Stolen Concept verkoopt verschil-
lende merken die al bestaan, maar die  
hier op een leuke manier samenkomen.  
De vrolijkste koffiekopjes, kraamcadeau-
tjes, vele rekken met sieraden en natuurlijk 
de dameskleding van maat XS tot XXL. 
Het is in Ridderkerk de enige kledingwinkel 
waar ze ook een Plus size hebben.

“Ik leef hier in mijn droomwinkel”, begint 
Patricia. “Het assortiment verschilt gedu-
rende het jaar. In het voorjaar verkopen we 
veel kleding voor een festival of een brui-
loft. Er is dan veel meer te doen waarvoor 
we leuk gekleed willen zijn. Vanaf oktober 
gaat de focus bij de woonaccessoires veel 
meer op binnen met kaarsen, plaids en 
kussens.”

4x harder werken
In 2019, net voor de coronacrisis, verhuisde 
Stolen Concept naar een groter pand, vier 
deuren verderop. Dat was al een spannen-
de stap, maar toen door Corona de winkel 
dicht moest kwam alles op losse schroeven 
te staan. “We besloten via social media 
te verkopen. Daardoor waren we vier keer 
zo druk en het ging 24/7 door, maar we 
draaiden nog maar 10% van onze normale 
omzet. We pakten alles aan, maar waren 
helemaal kapot. Ik snap niet hoe we het 
gedaan hebben, maar je blijkt als onder-
nemer toch veerkrachtig.”

Geen concurrenten
Maar Stolen Concept bestaat nog, en 
hoe. “We blijven zoeken naar toffe nieuwe 
merken. Als Ray en ik samen door de stad 
lopen, zijn we alleen maar op zoek naar 
leuke merkjes voor onze eigen winkel.  
Overigens hebben we ook heel goed  
contact met de andere cadeau- en  
kledingwinkels in de buurt. Ooit belde  
Willemien en Corneel nog dat ze een  
merk dat we gezamenlijk op het oog 
hadden, toch beter bij ons vonden passen. 
Hoe leuk is dat? We gunnen elkaar de  
omzet en daarom moeten we juist zorgen 
dat we niet te veel hetzelfde aanbieden.”
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Stolen Concept
Dillenburgplein 27
Ridderkerk

instagram.com/stolenconcept/
www.stolenconcept.nl

Trend: de maxi-jurk
Ook deze zomer blijven de maxi-jurken de trend.  
Vrouwelijk, luchtig en heerlijk om te dragen. Met  
dierenprints, streepjes, bloemenprints of gewoon  
effen. Voeg een smal riempje toe voor meer vorm  
of stroop je mouwen op voor een jonge, casual look. 
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“Mijn moeder is  
hier elke dag en  

zorgt dat we een  
boterham eten.”


