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De winter laat op zich wachten, maar wij
zijn er klaar voor!
Tenge Hoveniersbedrijf is op alle weersomstandigheden
voorbereid. Er ligt een voorraad zout klaar en er is een nieuwe
zoutstrooier aangeschaft. Een sneeuwschuif staat eveneens
paraat. Zo kunnen we wegen, paden en parkeerterreinen
sneeuw- en ijsvrij houden, want voor klanten zoals zorgcentra en
ziekenhuis is veiligheid van extra belang. Het knipperlicht draagt
daar ook aan bij.

Fris jasje
Alles heeft onderhoud nodig op z’n tijd, dus ook het bedrijfspand
van Tenge Hoveniersbedrijf. Daarom krijgt het gebouw
binnenkort een opfrisbeurt. Het bedrijfspand is bij Tenge
Hoveniersbedrijf in gebruik sinds juni 1997. Het omvat een grote
loods, enkele kantoorruimtes en een kantine.

Buiten is ruimte voor de auto’s, de machines en voor de opslag
van materiaal. De loods wordt in de winter ook wel gebruikt voor
binnenwerkzaamheden. Bijv. om de onderdelen van een nieuw te
plaatsen houten tuinhuis voor een klant in de verf te zetten.

Bungalowpark Iselmar
Sinds 2011 verzorgt Tenge Hoveniersbedrijf het onderhoud van
bungalowpark Iselmar in Lemmer. In de jaren daarvoor was het
groen wat verwilderd geraakt en had het niet meer de uitstraling
zoals die bij de aanleg bedoeld was. Daarom worden de
buitenruimtes weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Dat betekent o.a. extra snoeibeurten aan hagen en bomen. In
2013 is gestart met deze werkzaamheden en de gasten reageren
er bijzonder positief op.

Van speelgazon tot vijver - deel 2
In de vorige nieuwsbrief lieten we u kennismaken met de tuin
van een gezin met opgroeiende kinderen in Heerenveen. Zij
wilden hun speelgazon vervangen door een grote vijver met een
natuurlijke oeverbeplanting. De vijver is inmiddels klaar, de
beplanting komt in het voorjaar.

oude situatie

vijverfolie en bezig met brug

vijver, brug en vlonders

De brug in de vijver is precies op maat gemaakt en helemaal in
elkaar gezet voordat het plastic werd gelegd, om de kans op
beschadigingen en dus lekkage zo klein mogelijk te maken.
Vervolgens is de brug weer uit elkaar gehaald en zonder
problemen geplaatst toen het plastic in de vijver lag. Meer foto’s
van de aanleg van de vijver vindt u op onze website.

Bedrijfskleding
De medewerkers van Tenge Hoveniersbedrijf zijn altijd
herkenbaar wanneer ze aan het werk zijn. De naam van het
bedrijf staat niet alleen op de jas maar nu ook op de broek. Ook
is de kleur groen toegevoegd aan de opdruk.

Yin Yoga
Niet lekker in je vel zitten: iedereen herkent het wel. Soms duurt
het best een tijd en dat is heel onprettig. Hovenier Feitze
Leemburg had daar een paar jaar geleden ook mee te kampen en
kwam toen in aanraking met Yin Yoga. Sinds die tijd beoefent hij
deze intense vorm van yoga wekelijks in Sneek en is hij een
echte fan geworden. Enthousiast legt hij uit hoe dat komt.

“Bij Yin Yoga neem je verschillende houdingen aan en die houd je
twee tot vijf minuten vast. Dat maakt niet alleen het bindweefsel
sterker en soepeler, je wordt er ook geestelijk soepeler van. Je
leert beter je grenzen kennen en bewaken en bij jezelf te blijven.
Je leert af om meteen een oordeel te hebben over mensen en
situaties en daar heb ik elke dag plezier van. Ik kan het iedereen
aanraden!”

Tuintips voor de winter
Kleur in de winter
Plant eens een winterbloeier zoals Helleborus, Mahonia of
Hamamelis (toverhazelaar). Liefst op een plek die zichtbaar is
vanaf de bank in de kamer, zodat u optimaal kunt genieten van
de prachtige bloemen. De bloei ontwikkelt zich in vorstvrije
periodes en stopt wanneer het te koud wordt. De plant onttrekt
dan vocht aan de bloem zodat die niet bevriest.

Geurende winterbloeiers
Sommige winterbloeiende planten ruiken heerlijk, zoals de
struikkamperfoelie (Lonicera fragrantissima). ’s Zomers een
onopvallende struik, in de winter een fijne verrassing langs een
toegangspad.

Waarnemingen in eigen tuin
Kijk eens op websites als www.waarneming.nl en
www.telmee.be. Ook de natuurwaarnemingen in uw eigen tuin
kunt u daar doorgeven.

Komt de winter nog?
Het lijkt wel voorjaar, maar dat is nog niet! Vogels kunt u blijven
voederen omdat hun natuurlijke voedselbronnen voorlopig nog
schaars blijven. Ze zijn blij met zaden, gedroogd fruit, pinda’s,
meelwormen, zonnebloempitten en vetbollen.

Ook deze mailing is gemaakt met

