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Een ongeluk zit ook in het hovenierswerk in een klein hoekje. Daarom kregen
de medewerkers van Tenge les in eerste hulp.
De praktijk stond daarbij voorop. Wat doe je wanneer een collega zich
verwondt met een cirkelzaag? Of wanneer iemand plotseling in elkaar zakt?
Natuurlijk is het medisch handelen belangrijk, maar ook andere aspecten
verdienen de aandacht. Zoals de rust bewaren, op de juiste manier hulp
inschakelen en op je eigen veiligheid letten.

Uitleg van Trienke Boersma-Atsma aan Feitze Leemburg en Melle Zwerver

Trienke Boersma-Atsma verzorgde de les. Zij heeft 40 jaar ervaring als
verpleegkundige, waarvan de helft op de spoed-eisende hulp van het
ziekenhuis in Sneek. Zij geeft EHBO cursussen via haar bedrijf Atsma EHBO.
Vooraf verdiepte zij zich in de mogelijke gevaren van het hovenierswerk en
sloot daar op praktische wijze bij aan. Zo liet ze de deelnemers oefenen met
(druk)verbanden, stabiele zijligging en reanimatie. De mannen kijken terug
op een nuttige middag waarin ze veel opstaken. En ook hier geldt dat
voorkomen beter is dan genezen, daarom beschikken de medewerkers tevens
over de benodigde VCA (veiligheids)certificaten.

Flora- en faunawet in de praktijk
Tenge Hoveniersbedrijf besteedt veel aandacht aan de opleiding van de
medewerkers. Naast vakkennis zijn ook andere zaken van belang, zoals
veiligheid en wet- en regelgeving. De winter-periode is een geschikte tijd om
daar aandacht aan te besteden. Zo zijn de medewerkers een middag
bijgeschoold over de flora- en faunawetgeving. Aan de orde kwamen onder
meer praktijkvoorbeelden over snoeien in het broedseizoen. Ook stond
herkenning van vogelgeluiden op het programma.

Uitleg op kantoor

Ketliker Skar

Spechtennest

Een bezoek aan het Ketliker Skar sloot de middag af, met het beluisteren en
bekijken van de vogels in hun natuurlijke omgeving. De middag werd
verzorgd door Gerard Tamminga,vogelkenner en docent op het AOC.

Taxus bij gemeentehuis Heerenveen
De gemeente Heerenveen benaderde Tenge met de vraag een aantal grote
taxusbomen bij het gemeentehuis te plaatsen. Er staat een herinrichting van
het gebied op stapel en de aanwezigheid van groen zorgt ervoor dat het er
toch verzorgd uitziet. Tenge kende een aantal leveranciers van groot en
volwassen groen en onderzocht de mogelijkheden. Bij kwekerij de Limieten
vonden ze wat de gemeente zocht. Op een mistige ochtend in maart kwam de
zending aan in Heerenveen.

bomen en houten bakken - plaatsing met heftruck - eindresultaat

Op een oplegger met kraan arriveerden vier volwassen taxusbomen en vier
houten bakken. Tenge was aanwezig met vier man en een heftruck. Met een
minikraan werden de zware bomen en bakken uitgeladen. De mannen van
Tenge vulden de bakken en plaatsten de taxusbomen erin. Een heftruck zette
alles op z’n plek. Tenge verzorgt ook het onderhoud, door water en voeding
te geven en te snoeien.

Nieuwe outfit
Sinds het seizoen 2011/2012 sponsort
Tenge Hoveniersbedrijf het eerste
herenteam van volleybalvereniging OPM
Heerenveen. Heren 1 speelt in de
promotieklasse onder de naam Tenge/OPM.
De nieuwsbrief besteedde hier al eens
aandacht aan. Inmiddels spelen de mannen
in hun nieuwe outfit. Mello Tenge: "Tenge
Hoveniersbedrijf heeft veel affiniteit met
sport. Volleybal vind ik persoonlijk een
mooie balsport, met veel techniek, inzicht
en passie. OPM Heerenveen is sinds een fusie afgelopen zomer in één klap
een van de grootste volleybalverenigingen van het noorden geworden. Tenge
Hoveniersbedrijf wil hier graag een steentje aan bijdragen."

Tuinonderhoud en krielkippen
Gert Heeringa’s hart ligt bij het onderhoud. Vanaf zijn komst bij Tenge
Hoveniersbedrijf 15 jaar geleden, is dat zo geweest. Hij is een aanpakker die
er veel voldoening uithaalt een tuin piekfijn in orde te maken én te houden.
Gert heeft zijn eigen route die loopt van Oldeboorn tot Lemmer en Warns. De
meeste klanten op de route zijn particuliere tuinbezitters, met daartussen een
enkel bedrijf. Gert deelt zijn eigen werk in en weet dus precies hoe alles
ervoor staat en welke klus op welk moment nodig is.

Voordat hij bij Tenge kwam, werkte hij bij een tuincentrum annex
hoveniersbedrijf bij Lemmer. Hij kwam daar min of meer toevallig terecht,
maar het werk beviel hem dusdanig goed dat hij een aanvullende opleiding
volgde. Een pittige tijd, met vier jaar studie naast het werk. Zijn eigen tuin
heeft hij onderhoudsarm ingericht, zodat hij meer tijd kan besteden aan zijn
hobby: (kriel) kippen en (sier)duiven.

Groen maakt gelukkig
Tuinliefhebbers wisten het al: van tuinieren
word je blij. Dat is nu ook wetenschappelijk aangetoond. Agnes van den Berg is
gespecialiseerd in natuurbeleving en heeft
het onderzocht. Ze liet groepjes
volwassenen in hun volkstuin werken na
een stressvolle klus en andere groepjes
zette ze aan het lezen. De tuinierende
groepjes waren na een half uur al
aanmerkelijk minder gestresst dan de
lezers. Tuinieren wordt binnenkort in
Leeuwarden ingezet als therapie. Er start een volkstuinproject met als doel
depressies aan te pakken.

Tuintips voor de lente
Gazon
Met de hoge temperaturen van half maart is het gras flink begonnen te
groeien. Er kan dus weer gemaaid worden. Zorg wel voor scherpe messen.
Verticuteren kan vanaf (half) april. Met een verticuteerhark of
verticuteermachine snijdt u de wortels door en verwijdert u mos, afgestorven
gras en maairesten uit het gras. Dit brengt lucht in het gazon en stimuleert
het 'uitstoelen' van het gras. Na het verticuteren kunt u bemesten, kalk
strooien en eventueel bijzaaien.
Vijver
In het vroege voorjaar hoeft u nog niet veel aan de vijver te doen. Als de
watertemperatuur 10º C is, kunt u de vissen een beetje voedsel geven. Geef
nog niet te veel. Voedsel dat blijft liggen, bevordert de algengroei. U kunt ook
het water gaan verversen.

Bollen en vaste planten
Wanneer de voorjaarsklussen erop zitten, is het leuk om na te denken over
de zomertuin. Er zijn prachtige combinaties te maken met bollen en vaste
planten. Groenontwerper Jacqueline van der Kloet is hierin gespecialiseerd.
Zij maakt onder meer ontwerpen voor de Keukenhof (zie foto links) en de
tuinen van Appeltern en schrijft ook boeken over het onderwerp. Kijk voor
ideeën op haar website.
Zomerbol van het jaar 2012
De dahlia David Howard is dit jaar de zomerbol van het jaar. De decoratieve
grote bloemen zijn lichtoranje met een dieporanje centrum. De plant is
bronsbladig en dat maakt prachtige blad – en kleurcombinaties in de tuin
mogelijk. Er zijn dahlialiefhebbers en dahliahaters, maar feit is dat dahlia’s
een enorme verscheidenheid aan kleur en vorm kennen en goed houdbaar
zijn in de vaas.
RHP-keurmerk
Nu de tijd van potten en bakken op het terras weer aanbreekt, vraagt u zich
misschien wel eens af wat de aanduiding ‘RHP’ op zakken potgrond betekent.
De letters staan een onafhankelijk keurmerk voor potgrond. Kwaliteit, milieu,
veiligheid en inhoud zijn gegarandeerd. Zo is er bijvoorbeeld een strenge
controle op ziektekiemen en bevat de potgrond geen onkruid. Handig om te
weten, want goede potgrond zorgt voor sterke, gezonde en mooi bloeiende
planten.
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