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Vrolijke bloeiers 
De hanging baskets en rotondes in het centrum van 

Heerenveen zorgen weer voor vrolijke gezichten. Dat blijkt 

ook uit de positieve reacties die Tenge Hoveniersbedrijf 

iedere zomer ontvangt.  

   

Het is aan de planten goed te merken dat dit voorjaar veel 

warmer was dan vorig jaar. Alles lijkt wel bijna een maand 

vooruit te zijn in groei en bloei. Dit jaar en volgend jaar zijn 

er nog twee rotondes bij Tenge Hoveniersbedrijf in 

onderhoud.  
 

Jaarlijkse vergadering 
In het kader van het Groenkeur keurmerk staat er jaarlijks 

een overleg op de agenda waar alle medewerkers aan 

deelnemen. Het is een bijeenkomst met een praktische 

insteek. Het thema is veilig, handig en efficiënt werken.  

            

Er kan bijvoorbeeld een voorstel worden gedaan om een 

ander type bosmaaier aan te schaffen dat handiger of 

sneller werkt. Ook komen er tips en verbeterpunten aan de 

orde. Gelukkig hoeven de medewerkers nooit een jaar te 

wachten om dit soort dingen kwijt te kunnen. Ook voor 

deze onderwerpen staat de deur van Mello Tenge altijd 

open.  
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Hard werken en ontspannen 
Na het overleg was het tijd voor gezamenlijke ontspanning. 

Om de vakantieperiode in te luiden konden de mannen in 
de loods genieten van een lekkere barbecuemaaltijd.  

     

 

Van speelgazon tot vijver - deel 3 
In de nieuwsbrieven van vorige zomer en herfst lieten we u 

kennismaken met de tuin van een gezin met opgroeiende 

kinderen in Heerenveen. Zij wilden hun speelgazon 

vervangen door een grote vijver met een natuurlijke 

(oever)beplanting.  

  

     
oude situatie                      de vijver is uitgegraven     alles klaar en beplant 

Alles is nu klaar en tuin en vijver zijn aangeplant. Het gezin 

geniet volop van hun spectaculair veranderde tuin. Meer 

foto’s van de oude en de nieuwe situatie vindt u op de 

website. Wanneer u daar op een foto klikt, komt bovenin 

beeld een grotere foto.  

 
Pad door de vijver: tijdens aanleg en na realisatie      jonge vijverbeplanting 
  

Drie jaar later 
Het is mooi om te zien hoe een nieuwe tuin zich ontwikkelt. 

Onderstaande foto’s zijn gemaakt drie jaar na de aanleg 
van deze tuin. Meer foto’s kunt u bekijken op de website.  

 
aanleg                               beplanten                           na drie jaar 
  

http://www.tenge.nl/particulier/pagina.asp?land=nl&subject=pagina&keuze=fotoshow&hoofd=16&info=fotoshow&title=Fotogalerie&catvolgnr=15&menu=particulier
http://www.tenge.nl/particulier/pagina.asp?land=nl&subject=pagina&keuze=fotoshow&hoofd=16&info=fotoshow&title=Fotogalerie&catvolgnr=15&menu=particulier
http://www.tenge.nl/particulier/pagina.asp?land=nl&subject=pagina&keuze=fotoshow&hoofd=16&info=fotoshow&title=Fotogalerie&catvolgnr=12&menu=particulier


  

 

 

 

 

 

  

  

Tuintips voor de zomer  

Fruitbomen snoeien 
Hebt u fruitbomen in de tuin? Kijk dan goed of de vruchten 

genoeg licht krijgen. Haal anders de takken weg die de 
lichtinval belemmeren. Gebruik een scherpe snoeischaar. 

Bindtouw 
Alles groeit als kool. Tijd om op te binden dus. Voorkom dat 

het touw steeds in de war raakt. Er zijn handige dingen te 
koop, maar een bloempot voldoet ook.  

Buxus 
Denkt u eraan de buxus te snoeien tijdens een bewolkte 

dag? Teveel zon zorgt voor verbranding van het blad.  

Moestuin 

Groente uit eigen tuin is in. Liefhebber van broccoli? U kunt 

het planten tot begin augustus. Vooral op lichte gronden 
doet deze groente het goed.  

Weetje 

Wist u dat radijs scherper smaakt naarmate de plant minder 

water krijgt? Radijs kunt u zaaien tot september en vier 
weken later oogsten.  

Goed slakkenjaar 

U hebt het vast gemerkt: veel slakken dit jaar. Wist u dat 

de grootste boosdoeners de naaktslakken zijn? Vanwege 

hun gevoeligheid voor droogte ziet u ze overdag niet, maar 

's nachts slaan ze hun slag en doen ze zich te goed aan uw 
groente en borderplanten.  

   

Pas op met giftige korrels, want vogels die de dode slakken 

eten, krijgen het gif op deze manier ook binnen. Een 

natuurlijk middel is koffiedik. Slakken vinden dat heel vies.  
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