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Verkiezing  
Dit voorjaar heeft Tenge Hoveniersbedrijf deelgenomen aan 

de verkiezing van het ‘Familiebedrijf van het jaar 2010’. De 

regionale nieuwsbladen organiseerden deze wedstrijd. Ze 

publiceerden over iedere deelnemer een uitgebreid artikel. 

Wanneer u dit artikel hebt gemist, kunt u het alsnog lezen via 

de website van de Heerenveense Courant.  
 
 

Opbouwen met precisie  
Melle Zwerver komt u tegen in de aanleg en renovatie van 

tuinen. Daar voelt hij zich prima thuis. Hij houdt ervan om 

iets op te bouwen en te laten groeien. Alles wat daarbij komt 

kijken, ligt hem. Dat geldt zowel voor het grond- en 

groenwerk als voor bestrating en hout. Met hout heeft hij 

trouwens iets extra’s. Hoe ingewikkelder zo’n klus is, des te 

liever Melle het heeft. De vlonder op de foto is daar een 

voorbeeld van. Het uitmeten en op maat zagen van alle 

hoeken was een precisiewerkje!  

   

Een andere ‘houtklus’ was het tuinhuis van de familie Groot-

hoff. Afgelopen winter verfde hij in de loods van Tenge alle 

onderdelen. Vervolgens heeft hij het tuinhuis in elkaar gezet 

en tot slot volgde het aflakken. Al die stappen doet hij met 

evenveel plezier. En dat plezier kenmerkt de veertien jaar die 

hij al bij Tenge werkt. 
 
 

Volop genieten  
Afgelopen voorjaar heeft de tuin van de familie Boersma een 
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nieuw jasje gekregen. Oude beplanting werd gerooid, gras is 

vervangen en het terras uitgebreid. Meneer en mevrouw 

Boersma hadden behoefte aan meer ruimte en licht in de 

tuin. Ook waren ze niet zo blij meer met de oude tegelpaden. 

Ze legden hun wensen op tafel en Tenge ging ermee aan de 

slag. Over het ontwerp waren ze bijzonder te spreken.  

De bestaande hoofdstructuur werd daarin gehandhaafd. 

Mooie rhododendrons bleven eveneens behouden.  

 

   

Ook kwam er een verrassend voorstel: keer de stenen van de 

paden om, zodat de onderkant boven komt. Zo werden de 

paden weer als nieuw en hoefden ze niet te worden 

vervangen. Kortom: de familie Boersma geniet volop: van 
hun mooie tuin én van het warme weer.  

Veel plezier met munt  

 
Thee 

Zet een pot groene thee en voeg er een handjevol verse 

groene munt aan toe. Zoet eventueel met suiker of honing. 

Laat even trekken. Ook lekker als ijsthee. 
 

Antimug 

Wrijf enkele blaadjes verse munt over handen, armen, nek 

en gezicht voor een muggenvrije zomerse avond.  

Lekker fris 

Droog muntblaadjes, doe ze in zakjes en leg ze tussen het 
schone wasgoed in de kast.  

Antibladluis 

Plant munt bij de rozen om bladluizen op een afstand te 
houden. 

Mooie groente 
Munt bij kool en tomaten jaagt witte vlieg en koolwitjes weg.  

 
 



 

 

 

 

 

 

Tuintips 

 
Genieten 

De grootste tuinklussen zijn in het voorjaar gebeurd. De 

zomer is de tijd om te genieten van uw tuin! Denk er wel aan 

de uitgebloeide bloemen weg te halen en tijdig hoge planten 

te ondersteunen. Verzamel ook zaden, zodat u uw favoriete 

tuinplanten zelf op kunt kweken.  
 
 

Water geven 

Besproei het gazon en de vaste planten liever één keer per 

week goed, dan vaak en kort. Dat voorkomt dat de planten 

oppervlakkig gaan wortelen en alleen maar gevoeliger 

worden voor droogte. Planten in potten en in hanging baskets 

hebben vaker water nodig. Maak ook een uitzondering voor 
nieuwe aanplant!  

Gras maaien 

Voorkom verbranden en maai bij droogte het gras niet in de 

volle zon. Maai het gazon ook niet te kort.  

Vijver 

Zorg ervoor dat er niet teveel vissen in uw vijver komen. 

Vissenpoep en het omwoelen van de bodem zorgen voor 

flinke algengroei en dus voor groene vijvers. Goudwindes 

woelen de bodem minder om dan goudvissen. 

 

Plannen maken 

Nu veel planten bloeien en hun volle omvang bereiken, kunt 

u ook goed zien of u bepaalde planten misschien een andere 

plek wilt geven. Maak foto’s en schrijf op wat u wilt 

veranderen. Wanneer dit in het najaar aanpakt, hebt u 

volgend jaar al plezier van uw nieuwe combinaties.   

 

Najaarsbollen 

Plant eens Colchinum (herfsttijloos). Dit bolgewas lijkt op de 

krokus, maar bloeit in de herfst. Het is een zogenaamde 

droogbloeier. Dat wil zeggen dat de bol geen water opneemt 

en geen wortels en bladeren vormt tijdens de bloei. Bollen 

zijn leverbaar tussen eind juli en eind september. Pas wel op: 

de plant is giftig.  

Tuinuitstapjes  
 
Particuliere tuinen bezoeken  

De zomer biedt volop gelegenheid om van de eigen én van 



 

 

 

andermans tuin te genieten. Veel particulieren stellen hun 

tuin met veel plezier open voor bezoek. Op 

www.rondtuinen.nl  

vindt u open tuinen in Friesland en Flevoland. 

www.bezoekmijntuin.nl toont tuinen in heel Nederland.  

Ideaal wanneer u in eigen land blijft met vakantie.  

www.tuinstruinen.nl laat zes privétuinen in Steenwijkerland 

zien. Hier is zelfs een thema aan gekoppeld: ‘En toen 

kwamen de Romeinen’. Langs de tuinen is een auto- en een 

fietsroute uitgezet.  
 

Modeltuinen en kwekerijen 

Nog meer inspiratie en tuinplezier kunt u opdoen in de 

modeltuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart of de 

modeltuinen in Appeltern. Heel bijzonder en nog niet zo 

bekend zijn de Botanische vijvertuinen van Ada Hofman in 

Loozen bij Hardenberg. Dit indrukwekkende complex omvat 

wel 50 vijvers met ringslangen, kikkers, salamanders en 

hagedissen. Ada Hofman wordt algemeen beschouwd als de 

grootste vijverspecialist van Nederland. Ook heeft ze diverse 

boeken geschreven.  

 

Tot slot wijzen wij u op het ‘Heleniumfestival’ van 7 en 8 

augustus bij kwekerij Jacobs in Vriescheloo. De uitgebreide 

Heleniumcollectie staat dan in bloei, zodat u volop kunt 

genieten van alle kleuren van deze uitbundig bloeiende 

plant.  

  

 

 

 

Ook deze mailing is gemaakt met  
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