Denken in oplossingen
Om kwaliteit te leveren is niet alleen vakmanschap nodig, maar ook goed gereedschap en
machines en een betrouwbare reparatieservice.
Bij Van der Molen Nieuweschoot is dit allemaal
in goede handen.

Een luisterend oor en goed advies

Tenge Hoveniersbedrijf
weet raad met uw tuin
Een gepensioneerd echtpaar kwam in Friesland
wonen om alle ruimte te hebben voor de
gezamenlijke hobby: eropuit met de racefiets.
Ze lieten hun droomhuis bouwen en schakelden
Tenge Hoveniersbedrijf in voor het ontwerp en
de aanleg van hun tuin.
Vanaf het begin voelde dat prettig: “naar onze
wensen werd echt geluisterd en we kregen
meteen het gevoel dat het werk goed zou
gebeuren. Ontwerper Edwin Boonstra stelde ons
de juiste vragen, dacht mee en kwam met goede
adviezen en een passend ontwerp”. Hij hield
rekening met de vorm van de woning, ligging
ten opzichte van de zon, loop- en zichtlijnen,
de plaats van terrassen en paden etc. De keuze
van de planten was een mooie samenwerking:
mevrouw maakte een lijst met planten in de

Alle maaimachines, kettingzagen, bosmaaiers,
bladblazers e.d. van Tenge Hoveniersbedrijf worden
hier aangeschaft en onderhouden. Wanneer er
eens iets kapot is komt een medewerker van Van
der Molen meteen om het te repareren en kan
het werk snel weer doorgaan. Beide bedrijven
passen goed bij elkaar: oog voor de wensen van de
klant, passie voor kwaliteit, afspraak-is-afspraak
mentaliteit en een team met een goede sfeer.
Van der Molen werkt voor landbouw, industrie
en tuin & park. Particuliere klanten kunnen er
terecht voor o.a. grasmaaiers, robotmaaiers en
beregeningsinstallaties. Door hun brede kennis
kijken de medewerkers verder dan hun neus lang is:
ze zien een probleem in groter verband en kunnen
daardoor bekende technieken toepassen in andere
situaties en branches. Zo zorgen de mannen altijd
voor een passende oplossing.

kleuren die zij mooi vond en Edwin keek waar hij
ze een plek kon geven op basis van hun bloeitijd,
groeiwijze en de grondsoort die ze nodig hebben.
Zo vormde hij harmonieuze combinaties van
paars, lila, roze en wit.
Onderhoud
Er ontstond een tuin met strakke lijnen en concentraties van vrolijke en romantische beplanting,
tot volle tevredenheid van het echtpaar. Mevrouw:
“het is prachtig geworden en we vinden het prettig
dat Tenge ook een deel van het onderhoud doet.
Snoeien in het voorjaar, een grote onderhoudsbeurt
in het najaar en gedurende het jaar de bemesting
van gazon en borders”. De samenwerking die het
bedrijf heeft met Van der Molen Nieuweschoot
kwam hier goed van pas: de maairobot en de
beregeningsinstallatie komen er vandaan.

Hier hoor ik bij

klanten omgaat kwamen helemaal overeen. In
maart 1996 kwam Gerard in dienst en vanaf dat
moment was hij betrokken bij de opbouw van het
Hovenier Gerard Hofstra, gespecialiseerd in
bedrijf. “Een mooi jongensboek vol avonturen”, zo
tuinaanleg, werkt bijna twintig jaar bij Tenge
vat Gerard samen. Nog altijd heeft hij het naar zijn
Hoveniersbedrijf. Vanaf hun 18e kennen ze elkaar,
Mello Tenge en hij. Toch zou het daarna nog zo’n 14 zin. Hij kan zijn vakmanschap en zijn ideeën kwijt en
jaar duren voordat Gerard bij Mello in dienst kwam. voelt zich thuis bij de collegialiteit van het team.
Met tussenpozen kwamen ze elkaar tegen via
opleiding en werk. Toen Mello tijdens zo’n
ontmoeting vertelde dat hij voor zichzelf ging
beginnen en als grapje zei: “dan kom je toch bij
mij”, begon het bij Gerard te kriebelen. Een foto
in de Heerenveense Courant betekende voor hem
een keerpunt: daar stond Mello als kersverse
ondernemer, samen met zijn vrouw en de mannen
die bij hem in dienst waren. Het gevoel dat die foto
bij Gerard opriep was heel sterk: “hier hoor ik ook bij
te staan”. Hij zocht Mello op en lange gesprekken
volgden. Hun ideeën over het werk en hoe je met
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