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Mello Tenge deskundige bij rechtszaken   
Wanneer mensen zakelijke geschillen hebben en daar niet 

samen uit komen, kunnen ze naar de rechter gaan voor een 

beslissing. Maar rechters kunnen ook niet alles weten en 

daarom schakelen ze soms deskundigen in. In dat verband is 

Mello Tenge benoemd als rechtbankdeskundige door de 

rechtbank Leeuwarden. Dit betekent dat een rechter Mello 

Tenge’s onafhankelijke en deskundige mening kan vragen over 
onderwerpen als tuinaanleg, tuinonderhoud of bestrating.  

          

Mello krijgt dan een aantal vragen voorgelegd over een 

specifieke rechtszaak. Vervolgens doet hij onderzoek. De 

resultaten rapporteert hij in een deskundigenbericht. De 

rechter gebruikt dit bericht om een goede beslissing te kunnen 

nemen. Deze benoeming onderstreept de vakkennis en de 

gedegen manier van werken van Tenge Hoveniersbedrijf.  

 

EHBM: Eerste Hulp Bij Mollen  
Sportvelden, bedrijventerreinen, weilanden en particuliere 

tuinen, allemaal kunnen ze last hebben van mollen. Met 

verschillende gevolgen: gazon omgeploegd, bestrating verzakt, 

planten losgewoeld, gaten in het voetbalveld. Op dit moment 

komt dat weer veel voor. Tenge loopt er in het onderhoud zelf 
tegenaan en krijgt er ook steeds meer vragen over.  
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Mollen graven snel, met alle gevolgen van dien. Om de schade 

zo gauw mogelijk en zo veel mogelijk te beperken, kunnen we 

sinds kort een beroep op doen op Willem de Boer, een ervaren 

mollenvanger. Wanneer u ook last hebt van mollen, kunt u ons 

bellen. Willem komt dan bij u langs.  
 

Nieuwe trilplaat werkt licht en prettig   
Bestrating heeft een stevige ondergrond nodig. Of het nu gaat 

om een oprit of een tuinpad. Voordat de stenen erin komen, 

wordt het zandbed verdicht met een trilplaat. Sinds een paar 

weken is dit werk een stukje gemakkelijker en prettiger 

geworden. Er is een nieuwe trilplaat aangeschaft ter 

vervanging van de oude. Deze nieuwe machine heeft grote 

voordelen. Hij start elektrisch en kan zowel vooruit als 

achteruit bewegen. En dat werkt lichter, prettiger en handiger. 

Op de foto is Melle Zwerver aan het werk met de nieuwe 

trilplaat.  

 

   

Tenge Hoveniersbedrijf supporter van Meriant  
Bewoners van zorgcentrum Herema State hebben de 

voetbalwedstrijd SC Heerenveen – Roda JC bezocht. Tenge 

Hoveniersbedrijf stelde hiervoor de kaartjes beschikbaar. 

Mevrouw Oenema (links op de foto) was de winnaar van een 

beweegcircuit in de zorgcentra van Meriant in Heerenveen. Zij 

koos mevrouw Norg uit om met haar mee te gaan. De 

dames  genoten van de prachtige avond. En Heerenveen 

speelde gelijk. 

 

   

De winnaars van Anna Schotanus, Marijke Hiem en Coornhert 

State hebben hun prijs nog te goed. Ook zij gaan een 

wedstrijd van SC Heerenveen bezoeken. Tenge voelt zich 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

verbonden met de bewoners van Meriant. We voeren al ruim 6 

jaar het onderhoud uit bij de locaties in Heerenveen. Ook 

hebben we de vissteiger voor mensen met een lichamelijke 

beperking aangelegd bij Anna Schotanus.  

 

Een stukje wereld veranderen  
Dat hij later met planten of dieren wilde werken, was al vroeg 

duidelijk. Allround hovenier Gerard Hofstra had als kind zijn 

eigen tuintje en was het liefst buiten. En dat is nog steeds zo. 

Met binnenwerk doe je hem geen plezier. Wel met projecten 

waar veel bij komt kijken. Hij houdt ervan daarbij de zaken zo 

te regelen dat alles op rolletjes loopt.  

 

     

Dat bijvoorbeeld het zand en de stenen op het juiste moment 

worden geleverd. Of dat de kraan niet te lang hoeft te worden 

gehuurd. Daardoor ligt er niets in de weg en komt het werk 

niet onnodig stil te liggen. Gerard vindt het mooi om dingen op 

te bouwen. Om structuren aan te brengen waar die nog niet 

zijn. Zoals hij het zelf zegt: ‘je verandert een stukje wereld’. 

En dat bevalt hem zo goed dat hij al bijna 15 jaar met veel 

plezier bij Tenge werkt.   

Tuintips voor de herfst   
 
Uitgebloeid mag blijven 

Uitgebloeide stengels van vaste planten hoeven er nog niet af. 

Dat kan ook wachten tot het voorjaar. Ze geven wat 

bescherming tegen de vorst en zorgen voor vulling in de 
wintertuin.  

Onkruid 

Verwijder alvast zoveel mogelijk onkruid uit uw borders zolang 

het nog mooi weer is. Dat staat beter en scheelt werk in het 

voorjaar.  

Vaste planten  

Tot ongeveer half oktober kunt u vaste planten scheuren en 

terugplanten. Groenblijvende struiken mag u nu ook 

verplanten. Met bladverliezende struiken kunt u beter wachten 

tot ze al hun blad hebben verloren.  



 

 

 

  

  

  

  

  

Terras  

Maak de potten met eenjarigen op uw terras leeg 

voordat ze lelijk worden of bevriezen. Vul de potten met 

winterviolen of groen-blijvende vaste planten zoals mini 
coniferen, hebe, heide of sierkool.  

Herfstkleuren 

Kijk eens om u heen naar planten met mooie herfstkleuren. 

Misschien is een japanse esdoorn of een Sedum ‘Herbstfreude’ 

(volgend jaar) ook iets voor u?  

 

Gras 

Het najaar is een goede tijd om gras in te zaaien. De nachten 

worden langer en ’s ochtend blijft het lang vochtig. Het 

graszaad krijgt dan voldoende vocht om te kiemen. Gras blijft 

groeien tot de eerste flinke nachtvorst. Tot dat moment kunt u 

ook maaien. Maai het gras niet korter dan 3-4 cm.  
 

Vijver 

Zorg dat er geen afgevallen blad in uw vijver terechtkomt. Bij 

lagere temperaturen zijn vissen minder actief en hoeft u 

minder te voeren.  

 

Bollen  

Er is een groot assortiment bloembollen voor het voorjaar. 
Schaf ze aan nu er nog volop keus is en plant ze alvast.  
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