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Rotondenieuws
De mooie zomer en de natte augustusmaand zorgden ervoor dat
de zomerbloeiers op de rotondes eerder waren uitgebloeid dan
anders. We vinden het belangrijk dat de rotondes een verzorgde
uitstraling hebben.

De twee rotondes die Tenge Hoveniersbedrijf onderhoudt zijn
tenslotte de toegangspoorten tot het centrum van Heerenveen.
Daarom hebben we besloten om de zomerbloeiers alvast te
vervangen. U kunt daarom deze herfst eerder van de
winterbeplanting genieten dan anders.

Tjongerschans
Bij ziekenhuis Tjongerschans heeft Tenge Hoveniersbedrijf de
parkeerplaats en het entreegebied een opknapbeurt gegeven. De
parkeerplaatsen zijn opnieuw ingedeeld, kapotte tegels zijn
vervangen en de looproutes zijn logischer gemaakt. Nieuwe
beplanting en plantenbakken geven het parkeerterrein een
prettige en verzorgde uitstraling.

De entree van het ziekenhuis is opgefleurd met plantenbakken.
Rond de bomen komen begin december mooie houten banken.
Bij het nieuwe Spoedplein is de beplanting onder handen
genomen.

Bij de tijd blijven
Net als bij andere bedrijven heeft het werk van Tenge
Hoveniersbedrijf een ‘voorkant’ en een ‘achterkant’. De voorkant
is duidelijk: dat zijn de medewerkers die bij u in de tuin aan het
werk zijn. De achterkant is minder zichtbaar. Dat zijn o.a. de
boekhoud- en calculatiesystemen en relatiebeheer.

Tot op heden waren dit afzonderlijke systemen, maar gezien de
ontwikkelingen op dit gebied heeft Tenge Hoveniersbedrijf
besloten de software te moderniseren en de computers te
vervangen. De verschillende onderdelen zijn nu geïntegreerd en
dat biedt veel gebruiksgemak. Het werken met de nieuwe
programma’s vraagt natuurlijk eerst wat extra tijd, maar
iedereen is enthousiast over de efficiëntere werkwijze en de
mogelijkheden van het pakket.

Telefoon aan of uit?
We kunnen ons al bijna niet meer voorstellen hoe het leven eruit
zag zonder mobiele telefoon. De jongste generaties zijn er al
helemaal mee opgegroeid. Tussen de bedrijven door en in de
pauzes even What’s app, Facebook en Twitter checken, zelf
berichtjes posten, het is voor veel mensen gewoon geworden.

Bij Tenge Hoveniersbedrijf gebeurt dat niet meer. De
medewerkers hebben er met z’n allen over gesproken en
besloten om de telefoons uit te zetten. Ze waren het er over
eens dat het gebruik van de smartphone ten koste gaat van het
onderlinge contact, dat het afleidt en dat het niet een goede

indruk geeft naar de klanten. Natuurlijk wordt de telefoon wel
gebruikt wanneer het nodig is voor het werk, bijvoorbeeld om te
bellen met klanten en om te overleggen met collega’s die op een
andere locatie zijn. Maar er wordt nu weer veel meer gepraat
tijdens de middagpauzes!

Alweer een Abraham!
Wanneer je medewerkers al zo lang in dienst zijn, komt er een
moment wanneer zij ook 50 worden. Zag Mello dit voorjaar
Abraham, nu was Gert Heeringa aan de beurt! Van harte Gert!

Hovenierscup 2014
De medewerkers van Tenge Hoveniersbedrijf laten zich in de
kerstvakantie weer van hun sportieve kant zien. Maar liefst drie
teams nemen deel aan de Hovenierscup. Tenge Hoveniersbedrijf
heeft de cup al twee maal gewonnen. Deze keer is het voor de
mannen een thuiswedstrijd, want het toernooi vindt plaats in de
Blauw Wit Hal in Heerenveen.

Tuintips voor de herfst
Bladcompost maken
Maak van afgevallen blad zelf mooie bladaarde. Verzamel vochtig
blad, want dat bevordert de omzetting. Doe het in vuilniszakken
en stamp stevig aan. Maak een paar gaatjes onderin en zet de
zakken buiten of binnen weg. Schud de zakken tussentijds af en
toe om. Na ongeveer een jaar kunt u de bladcompost gebruiken
als mulchlaag of als bodemverbeteraar. Gebruik trouwens liever
geen eikenblad, dat verteert langzaam en verzuurt meer dan
andere bladeren.

Moestuin
De ‘eetbare tuin’ is al enkele jaren een trend. Zin in? Een
moestuin hoeft helemaal niet zo groot te zijn. U kunt beginnen
met een vierkante metertuin of vruchtdragende klimmers tegen
een schutting. Bij het winterklaar maken van uw tuin vindt u
vast een geschikt plekje.

Jaarrond mooi
Is uw tuin uitgebloeid? Groenblijvende planten zorgen voor een
mooie basis. Zo hebt u het hele jaar plezier van mooie
bladkleuren, besjes, bloemen of wintergroene bladeren.

Vijver
Span een net over uw vijver om bladafval uit het water te
houden. Dat voorkomt Het blad zorgt voor extra voeding
waardoor overvloedige algengroei kan ontstaan.

Bollen
Zet plantenstekers met naam en kleur bij de bollen die u dit
najaar plant. Of maak een schetsje van de plekken in de tuin
waar bollen komen. Varieer eens met kleur: passend bij uw
vaste planten of juist contrasterend.

Klaar voor de winter
Hebt u nog noppenfolie of vliesdoek om uw kwetsbare planten
tegen de vorst te beschermen? Denk ook aan uw buitenkraan en
laat uw tuinslang leeglopen en goed drogen.

