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Zomer in beeld
Ook dit jaar verzorgde Tenge Hoveniersbedrijf de
bloemenpracht in het centrum van Heerenveen. Op de rotondes
stonden grote bakken met uitbundig bloeiende geraniums en in
de straten hingen fleurige hanging baskets. Harro ten Hoor en
Jelle Bovenkamp zorgden er van mei tot half oktober voor dat
alles er piekfijn uitzag. Iedere maandagochtend gingen ze op
pad om water te geven en de uitgebloeide bloemen te
verwijderen. Hoe dat in z’n werk ging ziet u op dit filmpje.

Wij hebben u even nodig
U leest onze nieuwsbrief en daar zijn we blij mee!
Maar we weten niet wat u het liefst leest en ziet. Zijn dat:
-

Nieuwtjes over het bedrijf
Verhalen over projecten
Foto’s van projecten en tuinen
Interviews met medewerkers
Tuintips
Tuinuitjes

Of mist u onderwerpen? Hebt u een vraag?
Wilt u vaker een nieuwsbrief of een filmpje?

Wilt u ons helpen? Dat kan door een mailtje te sturen met uw
opmerkingen of wensen .We weten dan beter hoe u de
nieuwsbrief graag ziet en daar kunnen we dan op inspelen.
Alvast bedankt, we zijn benieuwd!

Goten schoonmaken
De herfst is voor veel mensen een prachtig seizoen. De vele
tinten geel, oranje en rood zorgen voor mooie plaatjes. Rond
huis en tuin kan het afgevallen blad ook voor ongemak zorgen.
Zoals gladde paden en terrassen. Of blad in de dakgoten
waardoor verstopping en lekkage kan ontstaan. Tenge
Hoveniersbedrijf helpt u om dat te voorkomen. Wij kunnen uw
dakgoten schoonmaken voor een speciaal tarief van € 35,- incl.
BTW per uur. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend
contact opnemen met Feitze Leemburg, een van onze
hoveniers. Zijn nummer is 06 – 43 070 342.

Sickenga-Oord
Sinds ruim een jaar voert Tenge Hoveniersbedrijf het
onderhoud van Sickenga-Oord weer uit. Sickenga-Oord is een
complex in Wolvega met een deel verzorgingshuis en deel
particuliere appartementen. Een aantal jaar geleden heeft
Tenge de tuin aangelegd, maar het onderhoud is een tijd in
andere handen geweest. Wanneer de mannen er nu aan het
maaien zijn of de borders verzorgen, krijgen zij regelmatig
complimenten. De bewoners genieten volop van de gevarieerde
beplanting en de prachtige kleurencombinaties in de borders.

Hydrangea macr. 'Bouquet Rose' en Rosa 'The Fairy' bij Sickenga-Oord in Wolvega

Tuinen in ontwikkeling
We laten regelmatig foto’s zien van een tuinrenovatie of van de
aanleg van een nieuwe tuin. Het verhaal dat erbij hoort
vertellen we ook. In de nieuwsbrief kunnen die foto’s niet zo
groot zijn. Daarom zetten we er altijd een link bij naar de

website. De foto’s zijn daar groter en het zijn er ook veel meer.
Van verschillende tuinen zijn, deels door de bewoners zelf,
nieuwe foto’s gemaakt. Zo kunt u goed zien hoe de tuin zich
ontwikkelt.

zomertuin wintertuin

Tekst en tuin
Een paar jaar geleden ging bij Anne-Marie Krap de tuin over de
kop. Een tuinrenovatie dus, zoals dat bij Tenge Hoveniersbedrijf
heet. Daar kwam van alles bij kijken en er werd dan ook heel
wat afgepraat. Over tuinen en klanten en over communicatie.
Op een gegeven moment kwam dat allemaal bij elkaar, want
Tenge wilde starten met een nieuwsbrief en Anne-Marie bleek
tekstschrijver te zijn. Beide partijen waren enthousiast en zo
kwamen werk, hobby én een nieuwe manier om in contact te
blijven met de klanten, op een mooie manier samen.

Inmiddels is de vierde jaargang gestart en werkt Anne-Marie
nog steeds met veel plezier aan de nieuwsbrief en in haar tuin.
Ondertussen is ze voor zichzelf begonnen. Met haar bureau AKA
tekst & communicatie schrijft ze teksten voor o.a. websites,
folders, artikelen en interviews, personeelsbladen en
jaarverslagen.

Tuintips voor de herfst
Levermos
Dit mosje groeit alleen in zeer vochtige omstandigheden. Nu we
vaker te maken hebben met natte perioden, steekt levermos
steeds meer de kop op. Het beste is om te zorgen dat de
bodem minder nat is, door de grond los te maken of zand toe te
voegen. Het is ook mogelijk een rulle bovenlaag aan te brengen
die snel droogt, zoals gesnipperde boombast of cacaodoppen.
Behandeling met Green Clean3 kunt u ook proberen.
Late herfstkleuren
Dit jaar verkleuren de bomen relatief laat. Pas eind oktober zien
we eiken en beuken in hun herfsttooi. Rond eind november is
het blad van de bomen verdwenen. De late herfstkleuring lijkt
een trend te worden en heeft te maken met de temperatuur in
september. Lees meer over dit onderzoek.

Stapstenen voor de natuur
Tuinreservaten wil iedereen met een tuin enthousiast maken
om er een groen paradijs van te maken voor vogels en andere
dieren. Geen tuin vol steen dus, maar met veel planten. Vara’s
vroege vogels en het blad Groei & Bloei roepen tuinbezitters op
om mee te doen.
Tuinfoto's
De mooie herfstkleuren nodigen uit tot foto’s maken. Let er dan
op dat u ook detailfoto’s maakt en niet alleen overzichtsfoto’s.
Meestal staat daar teveel op en komen de kleuren niet goed tot
hun recht.
Voorjaarsbol 2013
Wanneer u nu de Crocus chrysantus ‘Blue Pearl’ plant, geniet u
vanaf half februari van de mooie zachte blauwe kleur van deze
kleinbloemige krokus. Extraatje: ze ruiken ook heerlijk!
Gazon
Maai het gras niet te kort voor de winter. Verwijder afgevallen
blad. Verticuteren kan in het najaar ook, want het mos groeit
langer door dan het gras.
Bollen in laagjes
In potten en bakken kunt u bollen in laagjes planten. Wanneer
u mooie kleurencombinaties wilt, kiest u voor bollen die tegelijk
bloeien. Plant de grootste bollen onderin. Wilt u langdurig
plezier van uw bakken beleven, dan zoekt u soorten die na
elkaar bloeien. Latere bloeiers zoals tulpen onderin, vroege
bloeiers zoals krokussen bovenop.

Ook deze mailing is gemaakt met

