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Nieuwsbrief 
Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Tenge Hoveniers-

bedrijf. Tuinen zijn ons werk. Wij zorgen er graag voor dat 

u geniet van uw tuin. Ieder kwartaal geven we u daarom 

tips die passen bij het onderhoud van dat seizoen. U treft 

tevens nieuwtjes aan over ons bedrijf. Ook belichten we 

een project waar we mee bezig zijn geweest of volgen we 

een tuin in wording. Deze keer vertellen we meer over de 

vissteiger die is gerealiseerd bij verpleeghuis Anna 

Schotanus. 
 

Tenge Groenkeur gecertificeerd 
Groenkeur is hét kwaliteitsmerk in de hoveniersbranche. 

Alleen bedrijven die voldoen aan de criteria van Groenkeur 

mogen het bijbehorende beeldmerk dragen. Onlangs is 

Tenge Hoveniersbedrijf als eerste in de gemeente 

Heerenveen gecertificeerd volgens deze strenge criteria. 

Burgemeester Peter de Jonge feliciteert Mello Tenge 
met het behalen van het keurmerk. 
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Door het keurmerk hebt u een extra garantie dat 
u verzekerd bent van: 

 kwaliteit  

 vakmanschap  

 maatwerk  

 betrouwbaarheid  

 klantvriendelijkheid  
 zekerheid  

U ziet dit terug in het werk dat we leveren, maar ook in de 

manier waarop we afspraken maken, met u overleggen en 

offertes opstellen. Alle facetten van ons werk zijn 
afgestemd op uw wensen.  

 
 

Jarenlang vakmanschap 
Tenge Hoveniersbedrijf bestaat ruim 15 jaar. Veel van 

onze medewerkers maken al lange tijd deel uit van ons 

bedrijf. Zo waren Gerard Hofstra, Melle Zwerver en Klaas 

Woudsma onlangs 12 ½ jaar in dienst. Op de foto worden 

ze door Mello Tenge in de bloemetjes gezet. Gerard en 

Melle zijn allround medewerkers voor tuinaanleg en 

onderhoud. Klaas is onze administratieve steun en 

toeverlaat op kantoor.  

 

V.l.n.r. Klaas, Gerard, Mello en Melle 

Vissteiger Anna Schotanus 
In juni is bij verpleeghuis Anna Schotanus een nieuwe 

vissteiger in gebruik genomen. Het is geen gewone 

steiger. Hij is zo uitgevoerd dat mensen met een 

lichamelijke beperking er veiling kunnen vissen. De steiger 

is ook bijzonder omdat het een ontmoetingsplaats is voor 

bewoners van het verpleeghuis, mantelzorgers, leden van 
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 visvereniging en wijkbewoners. Er bestond grote behoefte 

aan zo'n plek waar men gemakkelijk contacten legt. De 

Stichting Vrienden van Anna Schotanus heeft het project 

gefinancierd. Tenge heeft de steiger aangelegd. Op 

onze website www.tenge.nl kunt u meer gerealiseerde 
projecten vinden.  

     

 

Tuintips voor de herfst  

Gras  

Het najaar is een goede tijd om gras in te zaaien. De 

nachten worden langer en ´s ochtends blijft het nog lang 

vochtig. Het graszaad krijgt dan voldoende vocht om te 
kiemen.  

Gras blijft groeien tot de eerste flinke nachtvorst. Tot dat 

moment kunt u ook maaien. Maai het gras niet korter dan 
3-4 cm.  

Snoeien 

Het najaar is een goede tijd om hagen en heesters te 
snoeien. gebruik altijd goed en scherp gereedschap.  

Bollen 

Bollen brengen kleur in de vaak nog kale voorjaarstuin. 

Koop ze tijdig, dan hebt u nog keus te over. U kunt 
planten tot de eerste nachtvorst.  

De zomerknolgewassen zoals dahlia's kunt u rooien 

voordat het gaat vriezen. Laat de knollen drogen op een 
koele, donkere plaats.  

Blad ruimen … of juist niet 

Niet al het afgevallen blad hoeft in de container. Verspreid 

het door de border. Onkruid krijgt zo geen kans en het is 

goed voor het bodemleven. Wormen, insecten, bacteriën 

en schimmels breken het af. Zo komen er veel 

voedingsstoffen vrij die door planten gemakkelijk op te 
nemen zijn.   

http://www.tenge.nl/


 rwijder wel het blad regelmatig van uw gazon.  

Zorg er ook voor dat de vijver niet vol komt te liggen. 

Bladeren rotten in de vijver en ontnemen daarmee 
vissen hun zuurstof.  
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