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Mont Ventoux - Heerenveen tegen kanker
Een groep van elf mannen en vrouwen heeft op 3 september
samen 19 keer de Mont Ventoux beklommen in de strijd
tegen kanker. Wandelend, hardlopend, fietsend of een
combinatie daarvan. In de loop van de dag werd het weer
steeds slechter. Mello Tenge heeft de berg op één dag maar
liefst drie keer bedwongen. Samen heeft de groep al ruim
10.000 euro bij elkaar gesport. Lees een verslag op de
website van Tenge. Of bekijk Mello’s dagboek, foto’s en
andere verhalen op de website van Heerenveen tegen
kanker.

v.l.n.r. de hele groep, Mello in de mist, het weer wordt steeds slechter

Nog meer sport
Tenge Hoveniersbedrijf sponsort het eerste herenteam (OPM
Tenge) van volleybalvereniging OPM Heerenveen. Dit team
komt in de competitie uit op regioniveau (promotieklasse).
OPM Heerenveen is een van de grootste
volleybalverenigingen van Noord-Nederland. De club bestaat
sinds juni 2011 en is ontstaan uit een fusie tussen sv OKC,
PZH en vv Mildam. De vereniging richt zich zowel op de
prestatiegerichte als op de recreatieve volleyballer.

Nieuw in onderhoud
Regelmatig verwerft Tenge Hoveniersbedrijf nieuwe
opdrachten. Voor Bungalowpark Iselmar in Lemmer en
verzorgingshuis Sickenga-Oord in Wolvega voert Tenge sinds
kort het onderhoud uit. De mannen vinden het een mooie
klus om ervoor te zorgen dat de beide complexen er het hele
jaar netjes bij liggen.

Iselmar in Lemmer

Ze maaien het gras, verzorgen de borders en houden alles
onkruidvrij. Ook het snoeien van hagen en laan- en
parkbomen hoort bij de werkzaamheden. Beide complexen
zijn niet helemaal nieuw voor Tenge. Op Iselmar heeft het
bedrijf al een aantal particuliere tuinen in onderhoud. Bij
Sickenga- Oord heeft Tenge de tuin enkele jaren geleden
aangelegd.

Sickinga-oord in Wolvega

Van het een komt het ander
Een outdoor cabin aan het water waar je beschut tegen wind
of kou, het hele jaar door in het zonnetje kunt zitten. Met
uitzicht op de rest van de tuin waarin nieuwe borders en
looppaden zijn aangelegd. Toen mevrouw Beenen in Nes (B)
Tenge Hoveniersbedrijf benaderde met de vraag of er wat
aan haar verzakte terras kon gebeuren, had ze niet verwacht
dat dit het resultaat zou zijn.

v.l.n.r. oude situatie, aan 't werk, nieuwe situatie

Haar tuin, met daarin een groot gazon, was bewerkelijk. Het
ophogen en herstraten van het terras leidde tot overleg over
de rest van de tuin. Die moest eigenlijk ook worden
opgehoogd en kon dan meteen onderhoudsvriendelijker
worden gemaakt. Een nieuwe indeling was het gevolg. De
bestaande beplanting is grotendeels hergebruikt. Ook de
grindtegels, de cobblestones en de Galaflor bloembakken

hebben een nieuw plekje gekregen. Op de website zijn meer
foto’s te zien van de tuinrenovatie bij mevrouw Beenen.

v.l.n.r. oude situatie, aan het werk, nieuwe situatie

Met een kop soep bij de houtkachel
Gezellig was het, met de mannen vrijdagsmiddags het
weekend inluiden bij Mello en Nelleke Tenge thuis. Zo was
het in de beginjaren, toen het bedrijf nog vanuit het huis van
het echtpaar werd gerund. Nelleke kijkt er met plezier op
terug. Toch is het ook goed dat werk en privé nu gescheiden
zijn: “Zo is thuis ook echt een rustpunt voor ons”, zegt
Nelleke.

Ook al zit het bedrijf nu aan it Kylblok, Nelleke voelt zich nog
altijd sterk betrokken bij het werk van haar man. Zo hebben
ze samen de nieuwe inrichting en accessoires voor de
kantine uitgezocht. Beiden zijn sportief aangelegd en maken
in de vakantie graag lange wandeltochten in de Zwitserse
bergen. Toen Mello in training was voor de Mont Ventoux
heeft Nelleke het racefietsen ook opgepakt. Volgend jaar
samen de Mont Ventoux beklimmen?

Tuintips voor de herfst
Dakgoten
De goten raken vol met gevallen blad. Maak ze schoon en
knip ook de klimmers af die onder de dakpan groeien.
Gazon
Maai het gazon voor de winter niet korter 4 à 6 cm. Bemest
het gras voor een goede doorworteling met een najaarswinterbemesting (Mix 6).
Bollen
Er is een groot assortiment bloembollen voor het voorjaar.
Schaf ze aan nu er nog volop keus is en plant ze voordat de
vorst invalt.

Afkijken mag
Mist u herfstkleuren in uw tuin? Kijk in tuincentra of in
andere tuinen naar mooie bladkleuren en herfstbloeiende
planten en schaf ze nu of in het voorjaar aan.
Groene waas
Zolang het warmer is dan 5º Celsius, kunt u de groene waas
op uw terrassen en paden nog te lijf gaan. Tenge gebruikt
Green Clean. Bel voor informatie naar (0513) 65 45 45.
Schoon gereedschap
Maak uw tuingereedschap schoon en vet het in voor u het
voor de winter opbergt. Als u de grasmaaier laat slijpen,
vergeet dan ook uw snoeischaar niet.

Ook deze mailing is gemaakt met

