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Nieuwe bladzuiger 
Tenge heeft een nieuwe bladzuiger aangeschaft. De 

machine zorgt ervoor dat tuinafval handig en snel kan 

worden afgevoerd. Met een aanzuigslang zuigt het 

apparaat gras, bladeren en snoeiafval van heggen op. 

Snijpunten zorgen ervoor dat de massa een stuk 

compacter wordt. De mannen kunnen daardoor veel meer 
materiaal tegelijk afvoeren. 

 

Opfrisbeurt huisstijl 
Stilstand is achteruitgang. Daarom schaft Tenge niet 

alleen regelmatig nieuwe apparatuur aan, maar is ook de 

huisstijl onder handen genomen. Logo, briefpapier, 

enveloppen e.d. hebben een frisser en moderner uiterlijk 

gekregen. Ook de logo’s van kwaliteitskeurmerk 

Groenkeur en van de brancheorganisatie van hoveniers, 

VHG staan er nu op. Reclamebureau De Heeren heeft de 
huisstijl ontworpen.  

    

Training RA Groep: dienstverlening is leuk! 
Dat je je werk goed doet, is vanzelfsprekend. Maar er is 
meer nodig dan vakmanschap om een goede hovenier te  
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zijn. Het contact met de klant is net zo belangrijk. De een 

vindt het prettig om overal bij betrokken te zijn. De ander 

kijkt liever van een afstandje toe. Voor een goede 

samenwerking is het van belang dat je weet wat de klant 

plezierig vindt. Benno Rijpkema van de RA Groep legt uit 

hoe je daar achter kunt komen en er vervolgens op in kunt 

spelen. De medewerkers van Tenge hebben deze training 

met plezier gevolgd en passen in de praktijk toe wat ze 
geleerd hebben. 

 

Kwaliteitsnormen materiaal 
Het materiaal dat Tenge verwerkt in tuinen, vlonders, 

terrassen en opritten moet goed zijn. Dat spreekt vanzelf. 

Sterk, maar ook duurzaam geproduceerd, want dat wordt 

steeds belangrijker. Daar zijn keurmerken voor 

ontwikkeld. Tenge werkt daarom vanaf nu bij voorkeur 

met materiaal dat zo’n keurmerk heeft. Voorbeelden zijn 

het KOMO-keurmerk (gecertificeerde producten en 
processen) en FSC-keurmerk voor hout. 

 

Onderwijs helpt onderwijs 
Het gebouw van gbs De Spoorwijzer aan de Beugel in 

Heerenveen is de afgelopen winter ingrijpend vernieuwd 

en verbouwd. Ook het schoolplein wordt aangepakt. Er 

komt een centrale ingang, nieuwe bestrating en de 

speeltoestellen krijgen een ander plekje. Ook de 

beplanting en het gras komen aan bod. Tenge voert deze 

mooie klus uit, samen met leerlingen van AOC Friesland 

Heerenveen, studierichting Medewerker Hovenier en 

Assistent Medewerker Hovenier. Negen jongens voeren 

gedurende vier weken, twee dagen per week in twee 

groepen hun opdrachten uit. Ze doen alles wat nodig is: 

grondverzet, tekeningen lezen, inmeten, bestraten, 

speeltoestellen installeren etc. Zo zijn ze heel gericht 

praktisch met hun opdrachten bezig en doen ze tegelijk 

veel praktijkervaring op. Een leerwijze die de jongens 
aanspreekt. 

http://www.ragroep.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ook Tenge, AOC en De Spoorwijzer zijn enthousiast over 

het samenwerkingsproject. Gerard Hofstra, teamleider bij 

Tenge, begeleidt de leerlingen: “De Spoorwijzer heeft ons 

gastvrij ontvangen en de jongens zijn gemotiveerd. Dat 

werkt erg prettig.” Gerard Tamminga, AOC Friesland: “Een 

fantastische aanvulling op de theorie die ze op school 

krijgen. Dit soort projecten gaan we zeker vaker doen!” 

Ook de leerlingen van De Spoorwijzer dragen letterlijk hun 

steentje bij: ze hebben 50 tegels beschilderd die worden 
verwerkt in het schoolplein. 

 

Tuintips 

Nestkastjes 

Hang nestkastjes nu op, zodat de vogels eraan kunnen 

wennen voordat het broedseizoen begint. Hang de kastjes 
met opening naar het oosten of het noordoosten. 

Zomerbol van het jaar 2011 
De Anemone coronaria is uitgeroepen tot Zomerbol van 

het Jaar 2011. Het vrolijke plantje is in bloei dertig 

centimeter hoog. Tussen lage vaste planten of in potten 

komen ze goed tot hun recht. Vanaf maart kunt u de 

knolletjes planten. Week ze eerst een nacht in water. De 

knolletjes zijn dan zachter en gaan sneller wortelen en 

groeien. Plant ze vijf cm diep en tien cm uit elkaar. Een 

zonnige plek is belangrijk. Ongeveer drie maanden na het 
planten kunt u genieten van de vrolijke, kleurige bloemen. 

Gazon 

Is uw grasmaaier al zomerklaar? Met scherpe messen 

wordt uw gazon een stuk mooier. Denk ook aan 

verticuteren en bemesten. 

Snoeien 

Zomer- en herfstbloeiende heesters kunnen nu gesnoeid 

worden. Bijv. de vlinderstruik, kornoelje en 
pluimhortensia. 

 



 

 

 

Ook deze mailing is gemaakt met  

 
 

 
 

 

 

Nieuwe tuinproducten 

Kruidengroeizak 

Nieuw zijn de handige zakjes met tuinaarde en zaad. U 

kunt zo aan de slag. Zak openknippen, bijgevoegde 

zaadjes in de tuinaarde stoppen en groeien maar. 

Verkrijgbaar in o.a. bieslook, munt, basilicum en 
peterselie. 

Print voor de regenpijp 

Om een saaie regenpijp op te fleuren zijn er kleurige 

‘jasjes’ te koop. Er zijn vijftien varianten, maar u kunt ook 
een print laten maken van een eigen foto.  

Vierkante metertuin 
De Vierkante Metertuin® is in 2004 door De Wiltfang 

ontwikkeld. Deze kleinschalige manier van (moes)tuinieren 

is ideaal om van alles uit te proberen. U kunt ervaring 

opdoen met maximaal 16 verschillende soorten. Zelf 

experimenteren kan, maar u kunt ook gebruik maken van 

instructieboekjes. Er staat precies in hoe en wanneer u 

moet zaaien en in welk vakje welk zaad komt en waarom. 

Er zijn boekjes voor kruiden, groenten en ook speciaal 

voor de kindertuin. 

Prijswinnende regenton 
De Pure® Raindrop is een moderne regenton die 

geïnspireerd is op de vorm van een regendruppel. U kunt 

de ‘ton’ aan iedere regenpijp bevestigen. De Raindrop is er 

in een versie van 75 liter en in een miniversie. Hij heeft 

een geïntegreerde gieter en een vulkraantje. Wanneer hij 

vol is, loopt het overtollige water gewoon via de afvoer 

weg. Ontwerper Bas van der Veer (uit Jorwert) heeft er 

een ontwerpprijs mee gewonnen én de TuinIdee Award. 

Handig in gebruik en waterbesparend. 

http://www.profemail.nl/
http://www.profemail.nl/
http://www.regenpijpdesign.nl/
http://www.dewiltfang.nl/43739-artikel/Vierkante%20Metertuin%2C%20boekje%20Kruiden.html?sg=%7B2416F9E4-4F4A-4A87-AED8-4B4A94233656%7D
http://www.dewiltfang.nl/43739-artikel/Vierkante%20Metertuin%2C%20boekje%20Kruiden.html?sg=%7B2416F9E4-4F4A-4A87-AED8-4B4A94233656%7D

