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Heb je een leuk etentje gehad, neem je na afloop het tafeltje
waar je aan at of de stoel waar je op zat mee naar huis.
Gek? Toch kan het, volgend weekend tijdens het grote
designevenement DesignXPO in Groningen. Ontwerpers uit het hele Noorden showen hun meubels

in restaurant Boven Jan en wie wil, kan de spullen kopen. Maar
het evenement omvat nog veel meer dan dat. Lees er alles
over in deze woonbijlage. Liever een ’groen’ uitstapje? Kijk dan eens in onze tuinagenda!

WOONWERELDEN TEGELS & SANITAIR
Wie weet er meer van
de wereld van het
wonen dan de mensen
met een woonwinkel?
Wekelijks zoeken we
de leukste adresjes
in het Noorden op.
Deze week: Gerry
Poel van Tegels &
Sanitair Hoogeveen.
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Als mensen
natuursteen
willen , dan
moeten ze
weten dat
het krast

Er is een tijd geweest dat een rietpol met een
zwaan de klapper was op het toilet. Maar die
tegeltrend is voorbij. Net als die van de bruine
tegels met een bloemetje ter ultieme vorm van
decoratie. Gerry Poel, eigenaar van Tegels &
Sanitair Hoogeveen in de gelijknamige plaats,
heeft de tegeltrends zien veranderen in de loop
der jaren. Al twintig jaar verkoopt hij tegels en
sanitair, en is in het Noorden een van de weinigen die dat niet namens een keten doet.
Hij heeft de kleuren zien komen en gaan, en
de tegelformaten zien slinken en uitdijen. ,,Wat
je nu veel ziet in badkamers is wit, zwart en
antraciet. En grote vloertegels van 60x60 centimeter, die dan ook nog eens op de wand
worden gebruikt. Vaak met een voeg in dezelfde kleur, zodat je één groot vlak krijgt.’’
Over zwart natuursteen wandel je de winkel
in, om even verderop over te steken over stukken leisteen en planken keramisch hout. Het
valt niet mee om te kiezen tussen zwart steen
en zandkleurig steen, die er in zoveel varianten
zijn dat je door de bomen het bos niet meer

ziet. Maar Gerry Poel houdt het overzicht in
zijn winkel, die in twintig jaar tijd is uitgegroeid tot 900 vierkante meter showroom en
1000 vierkante meter opslag. ,,Advies is belangrijk. Als mensen natuursteen willen, dan
moeten ze weten dat het krast. En ik voorspel
ze dat het nog erger wordt. Ze moeten weten
wat ze kopen.’’
In de winkel staan, liggen en hangen niet
alleen veel stenen voor vloeren en wanden. Er
zijn ook enkele stijlkamertjes ingericht waarin
tegels zijn verwerkt. Bijzonder zijn de houten
badmeubels, die Gerry laat maken door een
meubelmaker in Hollandscheveld.
Toch ligt het accent op tegels. Daarin is hij
gespecialiseerd. Dat is ook zijn grootste probleem, roept een klant door de winkel. ,,Je hebt
teveel van dat spul. Dan is het lastig om te
kiezen.’’
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