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Een typische winterklus is gladheidsbestrijding. Voor het sneeuwen ijsvrij houden van wegen, paden en parkeerterreinen beschikt
Tenge over een zoutstrooier en een sneeuwschuif. De zoutstrooier
is nieuw en is achterop een Tenge-auto gemonteerd. Voorheen
werd gewerkt met een combinatie van een kunstmeststrooier en
een grasmaaier. Een auto bracht dit geheel naar de plaats van
bestemming, terwijl de auto met de nieuwe strooier zelf rijdt. Het
is dus handiger en efficiënter werken. Het zwaailicht zorgt voor de
nodige veiligheid.

Stormschade
Een pittige storm zorgde begin december hier en daar voor
schade. Bij een klant van Tenge waaide een deel van een boom
om.Tenge ruimde het hout op en constateerde dat de rest van de
boom gevaar opleverde voor de omgeving. Daarom moest die ook
weg. Foto’s van de situatie zorgden voor toestemming van de
verzekeringsmaatschappij. Zodra de storm geluwd was, werd de
rest van de klus geklaard.

Elfstedentocht 2012?
Komt ie? Dan is Mello Tenge zeker van de partij!
Hij heeft ook de tochten van 1986 en 1997 gereden.

Nieuwe schuttingen Vogelbuurt
In de Heerenveense wijk De Greiden is eind 2011 de renovatie
van 24 woningen aan de Gruttostraat afgerond door
Woonfriesland. Niet alleen de woningen zelf zijn aangepakt,
ook de schuttingen aan de straatzijde kwamen aan de
beurt.Tenge verwijderde de oude en plaatste de nieuwe.
Woningen en schuttingen vormen nu weer een mooi, nieuw en
uniform geheel. In het voorjaar van 2012 krijgen het groen en
de waterpartijen nog een opknapbeurt.
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Mooi werk
Harro ten Hoor is groenman in hart en nieren. Na zijn
opleiding tot assistent hovenier was hij tien jaar werkzaam bij
een tuincentrum in zijn woonplaats Leeuwarden. Daarna
kwam hij bij Tenge terecht. Hier werkt hij alweer ruim zes
jaar. Vooral in het onderhoud, bij de grootschalige projecten.
’s Zomers is hij een dag per week in de weer met het water
geven en verzorgen van de plantenbakken in het centrum van
Heerenveen.

Tuintips en weetjes voor de winter
Composthoop
Houtas uit de kachel of de open haard kan op de composthoop.
Het bevat o.a. kalk en kalium. Gebruik het liever niet direct in
de moestuin of rond sierplanten. Zet de compost nog één keer
om, zodat hij in het voorjaar goed verteert.

Bijzondere sneeuwklokjes
Wist u dat er wel 1.500 soorten sneeuwklokjes bestaan? En dat
er sneeuwklokjes-verzamelaars zijn? En ruilbeurzen in binnenen buitenland? Zelfs reizen voor galanthofielen (galanthus =
sneeuwklokje)? En dat sommige soorten wel 300 euro per
bolletje kosten?
Beplanting
Als het niet vriest kunt u bladverliezende planten en heesters
planten.
Grote schoonmaak
Maak van de winterrust gebruik om uw voorraad mest, kalk,
algenverwijderaar, bestrijdingsmiddelen etc. te controleren.
Gooi kapotte verpakkingen weg en breng restjes die u niet
meer gebruikt, weg als chemisch afval.
Vroege bloei
Als het niet vriest, beginnen rond half januari de eerste witte
elzen te bloeien. Zodra de temperatuur naar het vriespunt
daalt, stopt de bloemontwikkeling en verlaat de bloeitijd.
Liefhebbers zaaien vroeg
Radijsjes kunt u vanaf februari onder plastic zaaien. Voor de
volle grond wacht u tot maart. Oogst na ongeveer vijf weken.
Tuin en klimaat
De Natuurkalender brengt de effecten van klimaatverandering
in beeld door waarnemingen in natuur en tuin te verzamelen.
Denk aan de start van bloei of vogeltrek en het verschijnen van
de eerste vlinders en andere insecten. Iedereen kan meedoen
met het verzamelen van gegevens. Interesse? Kijk op de
website en geef uw eigen waarnemingen door.
Last-minute bollen
Hebt u ook nog bloembollen liggen? Vergeten te planten of het
kwam er niet van? Wacht tot de vorst weg is en plant ze
alsnog. In potten of in de volle grond. Altijd een leuke
verrassing.

