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Nieuwe maaimachine 
Voor een aantal klanten verzorgt Tenge het maaiwerk. Sinds 
kort hebben de mannen daarvoor een nieuwe machine tot 
hun beschikking. De voordelen zijn groot: de machine is wat 
breder, heeft meer vermogen, stuurbekrachtiging en  
hydraulische bediening. Dat maakt de maaier wendbaarder 
en ‘met een pink te bedienen’. Het maaien van grote 
oppervlakten zoals bij zorgcentra en bungalowparken gaat 

daardoor makkelijker en efficiënter.  

een filmpje van de nieuwe maaimachine kunt u 
bekijken via de website van Tenge.   

 

 

 

Beweegmarathon Marijke Hiem 
Twee CIOS studenten organiseerden op 30 mei een 
sponsoractie bij Marijke Hiem in Heerenveen. Het was een 
examenopdracht met als doel geld in te zamelen voor een 
rolstoelfiets. Met zo’n fiets en een begeleider kunnen ook 
bewoners die minder mobiel zijn, gemakkelijker een uitstapje 
maken.  

 
deelnemers beweegmarathon rolstoelfiets   deelnemers sponsorloop  

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de 10-uurs beweegmarathon was er een 
sponsorloop, een loterij en waren acht fitnesstoestellen 
doorlopend bemand voor het goede doel. Muziek en 
activiteiten begeleidden het geheel. Tenge voelt zich 
verbonden met de bewoners en voert al jaren het onderhoud 
uit bij diverse zorgcentra in Heerenveen. Daarom heeft 
Tenge de beweegmarathon gesponsord. Het geld voor de 
rolstoel is nog niet helemaal bijeen, maar met de acties die 
nog lopen, komt het vast voor elkaar!  

Groenkeur 
Groenkeur is hét kwaliteitsmerk in de hoveniersbranche. 
Alleen bedrijven die voldoen aan de strenge criteria van 
Groenkeur mogen het logo gebruiken. Tenge beschikt al een 
aantal jaar over dit certificaat. Jaarlijks is er een uitgebreide 
check door een inspecteur van Groenkeur. Hij is in juni op 
bezoek geweest en alles was weer dik in orde! Hierdoor weet 
u dat u bij Tenge Hoveniersbedrijf verzekerd bent van:  
 

 

* kwaliteit 
* vakmanschap 
* maatwerk 
* betrouwbaarheid 
* klantvriendelijkheid 

* zekerheid 

Foto’s en nieuwsbrieven website  
De website van Tenge geeft informatie over het bedrijf en de 
manier van werken. Ook staan er foto’s op van onderhoud, 
aanleg en renovatie van tuinen. En mocht u nog eens een 
interview met een van de mannen na willen lezen: alle 
nieuwsbrieven kunt u er ook terugvinden. 

 

Leren en werken 
Freek Koppelmans is een enthousiaste jongen die bij Tenge 
leren en werken combineert. Maandags en dinsdags zit hij op 
school, de rest van de week is hij buiten aan het werk. En 
vooral dat laatste bevalt hem prima, want binnen zitten is 
niks voor hem. Freek wil zich graag ontwikkelen tot een 
allround onderhoudsman. Bij lelijke hagen, dor gras of 
onkruid gaan zijn handen jeuken om het aan te pakken!  

 
Freek aan 't werk  

Hij is nu een jaar bij Tenge en het bevalt hem prima. De 
sfeer is goed en de manier waarop bij Tenge het werk is 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

georganiseerd spreekt hem aan. Hij heeft al veel geleerd en 
begeleiding is bij bepaalde klussen niet meer nodig. Tot slot: 
Freek kreeg net het goede nieuws dat hij na zijn opleiding bij 
Tenge aan de slag kan en daar is hij hartstikke blij mee!  

Alles zit erin 
Delen van de tuin van een gezin met opgroeiende kinderen in 
Oranjewoud waren verouderd. Hier en daar was ook sprake 
van wateroverlast. Reden om een plan te maken en Tenge in 
te schakelen. Een deel van de werkzaamheden voerden de 
bewoners zelf uit. Ze ruimden de pergola en de zitkuil op en 
haalden de stenen uit het terras. Ook voerden ze alles af. De 
stenen niet, want die werden voor de nieuwe zitkuil gebruikt. 
De mannen van Tenge hoogden vervolgens een laaggelegen 
deel in de tuin op en vernieuwden de zitkuil en het terras. 

   
materiaal en materieel   nieuwe zitkuil                oude zitkuil 

Bij de garage kwam een afwateringsrooster. Ook verwerkte 
Tenge grote keien in de rand van de nieuwe zitkuil. Ze 
hebben een dubbelfunctie: ze zorgen ervoor dat overtollig 
water snel in de grond zakt en niet op de bestrating blijft 
staan. En in combinatie met de stenen en het hout zorgen ze 
voor een mooi geheel. Wanneer straks de bijgezaaide 
plekken in het gazon opgevuld zijn, is de tuin weer helemaal 
klaar voor het gebruik als speeltuin, bloementuin, moestuin, 
barbequetuin, geniettuin, springtuin en relaxtuin!   

Tuintips voor de zomer 

Clematis snoeien 

Snoei clematissoorten die bloeien vóór 21 juni, na de bloei. 
De allervroegste bloeiers, zoals de Clematis montana, zijn 
allemaal kleinbloemig. Soorten die bloeien na 21 juni kunt u 
in het voorjaar snoeien (bijv. Clematis tangutica). 

Gras 
Maai het gras bij droogte niet te vaak en niet te kort. Maai ’s 
avonds om verdamping via de snijwonden te beperken. Denk 
ook aan bemesting.  

Borders 

Bemest de borders en ondersteun hoge en snel groeiende 
vaste planten tijdig. En zet ze meteen weer overeind 
wanneer ze toch platgeregend of omgewaaid zijn. 

Blauwe regen 
Na de bloei vormt de Wisteria ofwel blauwe regen, peulen. 
De peulen zijn decoratief, maar wel erg giftig. Wanneer u ze 



 
 

 
Ook deze mailing is gemaakt met  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

weghaalt, hebt u volgend jaar een rijkere bloei.  

Buxus  

Snoei buxus op een bewolkte dag om verbranding van de 
snoeipuntjes te voorkomen.  

Rabarber 
Oogst na juni geen rabarber meer. Zo kan de plant zich 
voorbereiden op het volgende groeiseizoen.  

Najaarsbollen 

Wanneer u in de zomer najaarsbollen plant zoals de 
colchicum (herfsttijloos), hebt u straks mooie bloeiers van 
september tot november. 

Tuinuitjes 

Tuininspiratie  
Bij Ton ter Linden in De Veenhoop, Kwekerij Kabbes in 
Sumar en Lianne’s siergrassen in De Wilp zijn op zaterdag 21 
juli en zondag 22 juli open dagen. In De Wilp is het thema 
“Kleur in de prairietuin’.  

Tuinen en keramiek  

Tot en met 28 oktober is in museum Princenhof in 
Leeuwarden de tentoonstelling Groen geluk. Van lusthof tot 
volkstuin. Tuinen uit verschillende eeuwen vormen het decor 
voor keramiek met een groen tintje. Een tentoonstelling voor 
tuin- én keramiekliefhebbers. 


