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Tenge verzorgt bloembakken Heerenveen
Het centrum van Heerenveen staat er weer vrolijk bij.
Grote bloembakken met rode geraniums sieren de
rotondes en in de straten zijn volop fleurige hanging
baskets te zien. Sinds eind mei verzorgt Tenge deze
bloemenpracht. Een maal per week gaan de mannen op
pad met de watertank, zodat iedereen de hele zomer van
deze kleurige bloeiers kan genieten!

Harro ten Hoor (l) en Steven Koerts (r) verzorgen de plantenbakken

Griene Fair op 9 juli
Zaterdag 9 juli van 10.00 – 16.00 uur organiseert
Serviceflat Oranjewoud een markt met ambachtelijke
producten. Op deze gezellige markt treft u van alles aan:
van appels tot sieraden. Ook Tenge heeft een marktkraam.
U vindt er allerlei leuke spullen voor de tuin. Denk aan
tuinkruiden zoals tijm, munt, basilicum en peterselie. Maar
ook eenjarige zomerbloeiers en fruitbomen en –struiken.

Excursie eendenkooi
Tenge heeft zakelijke en particuliere klanten, maar een
klant met een eigen eendenkooi, dat is wel heel bijzonder!
Deze voormalige melkveehouder in Nijeholtwolde heeft de
eendenkooi sinds kort in bezit en geeft er excursies. De
mannen van Tenge zijn er half juni naartoe geweest en
waren onder de indruk van dit mooie stukje natuur en de
verhalen die ze erover te horen kregen. Eendenkooien
hebben een grote cultuurhistorische waarde. Er zijn er in
Nederland nog zo’n 118 over. Een kooi bestaat uit een
kooiplas, kooibos, kooikershuisje, vangpijpen en
rietschermen. Ook geïnteresseerd?
Bel met Stoffel en Hinke Baas: 0513 – 633 102.

Sportief voor een goed doel
Op 3 september gaat Mello Tenge op de fiets de Mont
Ventoux beklimmen. Dat doet hij niet alleen: talloze
deelnemers brengen met behulp van sponsors geld bijeen
voor de strijd tegen kanker. Kijk voor meer informatie op
www.grootverzettegenkanker.nl. Wij wensen iedereen veel
succes!

Groenkeur overheidserkend
Groenkeur is het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers. Tenge
beschikt ook over dit keurmerk. Groenkeur is nu officieel
geaccepteerd door consuwijzer.nl. Dit is het overheidsloket
voor consumenten. Daarmee is het vertrouwen dat klanten
mogen hebben in bedrijven die volgens Groenkeur werken,
nog meer gegarandeerd.

Gazonschade voorkomen
De larven van langpootmuggen (emelten) en meikevers
(engerlingen) kunnen flinke schade toebrengen aan uw
gazon. Ze overwinteren in de grond en leven van de jonge
wortels van de grasplant. Tenge heeft inmiddels alle
klanten die hier vorig jaar last van hadden, gecontroleerd.
U kunt zelf eenvoudig nagaan of ze ook in uw tuin zitten.
Leg ’s avonds een stuk zwart landbouwplastic van
ongeveer 1m² op het gras. ’s Nachts kruipen de larven uit
het gazon tegen het plastic aan. Mocht u de larven
aantreffen, dan kunt u contact opnemen met Tenge voor
de bestrijding.

Van huis tot tuin
De ene opdracht verwerf je makkelijker dan de andere.
Een relatie van Tenge, Architektenburo Sipma, was voor
een klant bezig met het ontwerp voor een nieuw huis. Maar
er stond beplanting in de weg. Contact met Tenge was snel
gelegd. En van het één kwam het ander. Het bleef niet bij
het rooien van de boom: er werd een compleet
tuinontwerp gemaakt dat aansluit bij het ontwerp van het
huis. Inmiddels zijn huis én tuin klaar en genieten de
bewoners volop! Op de website van Tenge ziet u (bij
Particulier, Gerealiseerde tuinen, Aanleg) meer foto’s van
de aanleg van deze tuin. U kunt op die foto’s klikken voor
een grotere afbeelding.

Young Greens
Samen met uitzendorganisatie AB Fryslân verzorgt AOC
Friesland de opleiding Young Greens. Eelco-Jan de Boer
(tweede jaar) en Reinier Landheer (eerste jaar) volgen
deze opleiding waarbij ze werken en leren combineren. Ze
werken drie dagen per week bij Tenge en gaan de andere
twee dagen naar school. Ieder jaar hebben de leerlingen
een ander stageadres. Beide jongens vinden dat ze met de
opleiding een goede keus hebben gemaakt en willen zeker
in deze sector werkzaam blijven.

De combinatie van school en praktijk bevalt hen goed. Ook
de afwisseling in werkplek vinden ze prettig. Zo komen ze
in aanraking met grote en kleine bedrijven en met
verschillende werkmethoden en manieren van
leidinggeven. Beide jongens vertellen dat ze bij Tenge een
goede begeleiding krijgen en veel verantwoordelijkheid. Dit
ervaren ze als bijzonder prettig, want ze leren er veel van.
Op zijn beurt vindt Mello Tenge het belangrijk om als
stagebedrijf aan de Young Greens opleiding verbonden te
zijn. Hij ziet het als een investering in het vakmanschap
van de toekomst.

Tuintips voor de zomer
Beregeningsinstallatie
Warme lentes, droge zomers. Enerzijds prettig, maar voor
de tuin minder gunstig. Of het klimaatverandering is of
niet, we moeten het ermee doen. Om minder afhankelijk te
zijn van droogte, vragen steeds meer tuinliefhebbers naar
de mogelijkheden van beregeningsinstallaties. Ook Tenge
merkt deze trend en heeft al verschillende klanten van een
installatie voorzien.
Mooiere bloei
Hoogzomerbloeiers zoals herfstasters, phloxen,
bergamotplanten en ereprijs vormen pas laat bloemknoppen. Probeer ze eens voor of rond de langste dag
terug te knippen tot de helft. Teruggeknipte stengels lopen
vaak met meerdere nieuwe stengels weer uit. Ze worden
daardoor steviger, bloeien rijker en wat later dan u gewend
bent. Probeer het ook eens met vrouwenmantel. Helemaal
afknippen, dan krijgt u er fris groen voor terug en soms
ook een tweede bloei.
Tibouchina: terrasplant van het jaar 2011
De Tibouchina is een opvallende kuipplant met schitterende
paarsblauwe bloemen. Ook de fluweelachtige bladeren zijn

prachtig. Wanneer u de Tibouchina op een zonnig plekje uit
de wind zet, beloont de plant u door tot ver in het najaar te
bloeien. Er is ook een variant op stam verkrijgbaar.
Helder vijverwater
Veel vijverbezitters kampen met troebel water door
overmatige planten- of algengroei. Probeer eens om
regelmatig enkele kuubs vijverwater (afhankelijk van de
grootte van de vijver) door leidingwater te vervangen.
Gebruik het vijverwater vervolgens voor de tuin. De
ervaringen hiermee zijn prima en de kosten aanmerkelijk
lager dan voor chemische middelen.
Vijveronderhoud
Voer werkzaamheden aan de vijver niet uit in de zomer,
maar in april of in september/oktober.

Ook deze mailing is gemaakt met

