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Tenge Hoveniersbedrijf wenst u gezellige 

feestdagen en een groen 2011 !  

 

Sneeuwruimen    
Ook dit jaar heeft december ons al vroeg verrast met sneeuw. 

Een sneeuwdekentje levert prachtige plaatjes op, maar is niet 

altijd handig. Hebt u hulp nodig bij het sneeuwruimen? Wij 

kunnen ervoor zorgen dat uw terrein sneeuwvrij wordt en blijft. 

Bel geheel vrijblijvend naar Tenge. We hanteren speciale 
wintertarieven. 

     
      

Rolsteiger en bodywarmers  
Het snoeien van hoge bomen en coniferen gaat veiliger en 

gemakkelijker met de 6 meter hoge rolsteiger die Tenge heeft 

aangeschaft. Op de foto is Sake Mulder bezig met het snoeien 

van leilindes. De nieuwe bodywarmers vormen een prettige 

aanvulling op de werkkleding van de mannen. Feitze 

Leemburg: “ze zijn lekker warm en je kunt er goed in 

bewegen.”  
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Tenge gaat voor de gouden medaille   
Werken aan kwaliteit is een doorlopend proces. Kwaliteit heeft 

o.a. te maken met vakkundige en klantvriendelijke mede- 

werkers, milieuaspecten en bedrijfsprocessen. Tenge wordt 

regelmatig gecontroleerd op kwaliteit. Bijvoorbeeld door 

Wetterskip Fryslân en Groenkeur. Steevast zijn de resultaten 

dik in orde.  

    

Tenge kan met recht een A-merk worden genoemd. Om dat zo 

te houden, investeert het bedrijf in kwaliteit. In 2011 krijgen 

de medewerkers een training om te zorgen dat de 

dienstverlening aan de klanten op een hoog niveau is en blijft. 
Benno Rijpkema van de RA Groep verzorgt deze trainingen.    

Gert en Gerard  
Gert Heeringa was 12,5 jaar in dienst bij Tenge Hoveniers- 

bedrijf. Hij wordt daarom door Mello Tenge in de bloemetjes 

gezet. Gerard Hofstra is bij Tenge de man van de elektriciteit. 

Hij heeft daar al een cursus voor gevolgd en gaat binnenkort 

op herhaling. Zo kan hij u van dienst zijn met bijvoorbeeld 

vijverpompinstallaties en tuinverlichting.  

 

   

Stille kracht   
Klaas Woudsma is in dienst vanaf 1996. Hij heeft dus de tijd 

meegemaakt waarin Mello Tenge en zijn vrouw Nelleke het 

bedrijf startten vanuit hun huis. Eerst waren zijn werkzaam- 

heden nog beperkt, omdat de administratie naar de boek- 

houder ging. Mello en Klaas zijn daar al snel van afgestapt. Zelf 

http://www.ragroep.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijhouden is beter omdat je dan op elk moment weet hoe de  

financiële stand van zaken is. En dat is essentieel voor een 

goede bedrijfsvoering.   

 

   

Zelf doen betekent ook dat Klaas het werk kan doen op zijn 

manier. Hij is daarin eigen baas. Dat betekent vrijheid én 

verantwoordelijkheid en daar gedijt hij goed bij. Klaas houdt 

zich bezig met alles ‘achter de schermen’: boekhouding, 

factureren, planning, relatiebeheer en bestellen van materialen 

en machines. In zijn vrije tijd voetbalt hij graag en onderneemt 

hij van alles met zijn gezin.  

Trends in de tuin    

 
Outdoor cabins en zonwering op pergola   

’s Zomers zoveel mogelijk buiten leven is een trend. Daarvoor 

is beschutting nodig tegen te veel zon, wind of regen. 

Zonwering is er in soorten maten. Nieuw is de combinatie met 

een pergola. Die kan aan het huis vastzitten of los in de tuin 

staan. Op de houten constructie worden rails bevestigd voor 

het doek. Tenge gaat daarvoor samenwerken met Jama 

Zonwering. Vraagt u zich af of dit bij u ook mogelijk is? Neem 

dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag 

met u mee. Een andere vorm van beschutting biedt de outdoor 

cabin. Verschillende klanten van Tenge hebben er al kennis 
mee gemaakt.  

Ruimere tuin met een tuinschilderij 

Een nieuwe manier om iets bijzonders aan uw tuin toe te 

voegen is een tuinschilderij. Zo kunt u een saaie muur of 

schutting verfraaien of een leuk doorkijkje maken. Uw tuin lijkt 

ruimer en heeft altijd kleur. Alles is mogelijk:bloemen, vijvers, 
doorkijkjes, Hollandse of buitenlandse tuinen etc.  

Tuintips voor de winter    

Verlichting  

Tuinverlichting hoeft niet beperkt te blijven tot de kersttijd. Het 

is leuk om in deze donkere periode vanuit de kamer naar een 

verlichte wintertuin te kijken. Bijvoorbeeld door spotlights te 

richten op leilindes. Met de nieuwe led verlichting kost dat 
nauwelijks stroom.  

Water geven in de winter  
Ook in de winter hebben buitenplanten in potten water nodig  
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Ook deze mailing is gemaakt met  

 

 

 

 

(maar niet bij vorst). Dat voorkomt dat de bloem- en 
bladknoppen verdrogen.  

Sneeuw 

Schud de sneeuw van doorhangende takken en kwetsbare 

planten en houd groenblijvende planten ook sneeuwvrij. Dat 

geldt zeker voor hagen van buxus, conifeer en taxus. U 

voorkomt ermee dat er door de zware sneeuw gaten in de 

hagen vallen.  

 

Last minute bollen planten 

Hebt u nog bollen liggen? Plant ze alsnog wanneer de vorst 

weer uit de grond is. Vaak lopen ze wel uit. In de winkels zijn 

de voorjaarsbollen nu sterk afgeprijsd. Zo kunt u voor weinig 

geld iets uitproberen.  
 

Doe niets met planten wanneer het vriest 

Loop niet over bevroren gras. Knip framboos en braam af in 

een vorstvrije periode. Struiken die vrucht hebben gedragen 

kunt u tot de grond toe afknippen. Winterviolen kunt u wel in 

potten en bakken zetten.  

 

Voorbereidingen voor de zomer  

Hebt u al genoeg van de winter? Maak dan alvast een lijstje 

met planten waarvan u in de zomer wilt genieten. Denk ook 

aan laatbloeiende planten en aan zomerbloeiende bollen. 

Tuinkalender 

Iedere dag een tuintip. Dat kan met de tuinscheurkalender van 

Romke van de Kaa en Paul Geerts. Te koop via de boekhandel 

of uitgeverij Contact. 

Tot slot:  

mocht er een Elfstedentocht komen, dan is Mello Tenge van de 

partij! Hij heeft de tochten van 1986 en 1997 ook gereden.  
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