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Een nieuw tuinjaar
Het team van Tenge Hoveniersbedrijf wenst u veel tuinplezier
toe en alle goeds voor 2010. De sneeuw en de rijp hebben
laten zien dat een wintertuin ook prachtig kan zijn. Vergeet
vooral niet om foto's te maken. Probeer daarbij eens in te
zoomen op een detail. Zoals een mooi gevormd blad, een
fraai ornament of het lijnenspel van een houten tafelblad.
In deze nieuwsbrief leest u over een renovatieproject, vindt u
informatie over een bijzondere samenwerking, komt u meer
te weten over één van onze vakmensen en krijgt u tips voor
de wintertuin.

Van kapvergunning tot renovatie
De familie Groothoff in Heerenveen kan in het voorjaar van
haar nieuwe tuin gaan genieten. De tuin kreeg afgelopen
najaar een facelift. Een grote kastanje moest worden gekapt
omdat de boom de bestrating omhoog duwde. Dit was de
aanleiding voor een eerste contact met Tenge. Wensen
en mogelijkheden werden besproken en dat leidde tot een
plan.
In dit geval bleek complete renovatie de beste optie. Er is
gekozen voor één groot terras met daarin accentvakken van
50x50 cm tegels. Deze tegels zijn in staptegel motief toegepast om de looppaden aan te geven. Op een groot vak is
plaats voor de tuinset. Om het geheel sfeer te geven is in het
terras een drietal rechthoekige plantvakken gemaakt.

Het idee voor het fraaie tuinhuis met overkapping komt van
mevrouw Groothoff zelf. Het vervangt de oude tuinberging.

In de overkapping is verlichting aangebracht en eronder is
een hardhouten vlonderterras gemaakt, zodat de familie ook
's avonds en bij minder mooi weer heerlijk buiten kan zitten.
De bladverliezende haagbeukhaag is vervangen door een
laurierhaag. Deze is wintergroen en geeft dus jaarrond
privacy. Mevrouw Groothoff: "beide partijen stonden open
voor elkaars ideeën en zo groeide er in een paar stappen een
ontwerp waar we al onze wensen in terugzien."

Huis en tuin komen samen op de I-days
Een tuin staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van uw
totale woon- en leefruimte. In tijdschriften en in tuin- en
woonprogramma's op tv ziet u daar voorbeelden van. Ook
Tenge Hoveniersbedrijf denkt hierin met u mee. Daarom
geven wij al enkele jaren advies over tuininrichting tijdens de
I-days bij van der Woude Keukenstudio.

Tijdens deze dagen kunt u ideeën en inspiratie opdoen over
wonen en alles wat daarbij hoort. Bovendien zijn er deskundigen aanwezig die gratis advies geven over interieur, kleur,
verlichting en dus ook tuinen. De volgende I-days zijn op 20
en 27 februari. Voor meer informatie, klik op:

Vakman met een passie
Voor al uw tuinwerkzaamheden heeft Tenge gespecialiseerde
medewerkers in dienst. Zo kunt Feitze Leemburg
tegenkomen in het onderhoud. Hij is een veelzijdig man die
van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt. In zijn eigen tuin
heeft hij een grote vijver aangelegd waarin hij koi karpers
houdt. Met een uit-gekiend systeem van hoogteverschillen,
zuurstofplanten en een pompsysteem zorgt hij ervoor dat zijn
vijverwater altijd helder is en niet te veel voedingstoffen
bevat.

Hij houdt van het contact met klanten en collega's en haalt
er veel voldoening uit om mensen verder te helpen met zijn

vakmanschap. Dat kunnen stagiairs zijn die bij Tenge een
deel van hun opleiding volgen, of klanten die vragen hebben
over hun tuin. Door zijn brede ervaring en grote
plantenkennis kan hij u precies vertellen hoe en wanneer er
gesnoeid moet worden. Kortom, een allround vakman met
hart voor de zaak.

Tuintips voor de winter
Vorst en sneeuw






Loop nooit over bevroren gras. Het raakt beschadigd.
Doe niets met planten wanneer het vriest.
Controleer af en toe de planten die u afgedekt heeft
voor de vorst. Zorg dat er voldoende ventilatie is. Dan
kunnen de planten na de vorstperiode niet verstikken
of wegrotten.
Strooizout is niet goed voor planten. De groei blijft
achter en het blad wordt geel. Strooi gerust, maar
werk voorzichtig zodat het zout niet tussen de planten
terechtkomt. U kunt het zout ook mengen met wat
scherp zand of metselzand.

Vogels




Vogels voeren is een dankbaar werkje. U kunt ze
helpen met vetbollen, fruit en noten.
Smeer eens pindakaas aan takken waar u vanuit de
kamer een goed zicht op heeft.
Bij nieuwe beplanting kunt u ook denken aan
besdragende struiken. Dat zorgt voor kleur in de tuin
én u helpt de vogels ermee.

Tuinplannen


Als erg geen sneeuw ligt, is de wintertuin misschien
wat kleurloos. Kijk eens welke wintergroene struiken,
winter-bloeiende planten of heesters met mooie
takken bij u in de buurt te vinden zijn. Misschien ook
een idee voor uw eigen tuin?

Vroege bloeiers in de kamer


Het is leuk om enkele takken af te snijden die al heel
vroeg in het voorjaar bloeien. Forsythia bijvoorbeeld.
Dat kan in januari al. Wanneer u de takken in de
kamer in het water zet, zullen ze snel bloeien.

Aan het werk in 't vroege voorjaar


Wanneer de vorst weg is, kunnen vanaf februari de
zomerbloeiers, zoals late clematissen, worden






Ook deze mailing is gemaakt met

gesnoeid. Voorjaarsbloeiende clematis snoeit u na de
bloei.
Struiken en bomen kunt u bij vorstvrij weer snoeien,
maar rozen niet eerder dan in maart.
Zet de composthoop nog één keer om. Dan kan het
materiaal in het voorjaar goed verteren.
Probeer eens vroeg te zaaien in een kweekkasje. Bij
tuincentra is van alles op dat gebied te koop. Zelfs op
½ m2 kunt u veel kwijt. Groenten, sierkalebassen,
tweejarigen etc. Later kunt u dan alles uitplanten.

