
 
 

Aan de Burgemeester Warnaarsstraat heeft Concept Store Waanzinnig 

eerder dit jaar de deuren geopend. De initiatiefneemster is de 23-jarige 

Sophie Velner. Ze is er trots op dat ze deze stap heeft gemaakt. De 

Wierdense brengt al vier jaar met succes tassen onder de merknaam 

Booming Bags op de markt. Met haar concept store maakt ze nu de stap 

naar een fysieke winkel.

 

 

Concept Store Waanzinnig biedt vooral veel leuke 

en betaalbare cadeautjes en hebbedingetjes. De 

collectie past bij Sophie, net als haar tassen: gek, 

uitbundig en een beetje speels. Die combinatie is 

terug te vinden in het ontwerp van de tassen én  

in de winkel zelf. In de concept store biedt ze 

overigens niet alleen eigen producten aan. “Kleine 

ondernemers uit de regio, voor wie een eigen 

winkel net een stap te ver is, huren een plankje  

bij mij in de winkel. Zo kunnen ze hun eigen 

producten verkopen”, duidt Sophie enthousiast.  

 

 

Daarnaast is er een ruim assortiment van haar 

eigen tassenmerk te vinden: Booming Bags. Dit zijn 

eigentijdse, hippe lederen tasjes, geheel naar 

eigen ontwerp en geproduceerd in hoge kwaliteit. 

Het idee hiervoor ontpopte zich in Londen, tijdens 

een tussenjaar. “Ik wil met mijn tassen écht iets 

anders dan wat je overal al ziet. Bovendien laat ik 

ze produceren van stukjes restleer.” 

 

 

Het plan voor een baan in het onderwijs werd in 

de koelkast geplaatst en Sophie ging zich met volle 

overgave op haar tassen richten. Daar komt nu de 

concept store in Wierden bij. “Eigenlijk wilde ik 

altijd al een eigen winkel, dit is één van mijn 

dromen. Het kriebelde al heel al heel lang en via 

Booming Bags merkte ik dat het ondernemen in 

mij zit. En na twee jaar corona was ik echt toe aan 

wat nieuws, om verder door te groeien.” 

 

 

 

 

 

De winkel richt zich niet alleen op de tassen van 

Sophie, maar er zijn ook veel sieraden, schoenen, 

zonnebrillen en allerlei lifestyle- en 

woonaccessoires te vinden. “Denk aan leuke 

hebbedingetjes voor zo'n vier tot vijftien euro, die 

vind je hier genoeg. Bovendien wisselt het 

assortiment vaak, doordat ik planken in de winkel 

verhuur aan jonge ondernemers. Zo heb ik nu 

kaarsen die in Almelo worden gemaakt en 

(gehaakte) babyspulletjes uit Wierden.”  

 

 

Concept Store Waanzinnig is van dinsdag tot en 

met donderdag geopend van 9.30 tot 17.30 uur, 

op vrijdag tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.00 

uur of check www.conceptstorewaanzinnig.nl. 

Daarnaast staat Sophie ook met een kraam op de 

Wiezo-braderie op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


