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Nieuwsbrief
Beste lezer

Ten eerste van harte welkom aan alle nieuwe leden die er de laatste maanden bijgekomen zijn. Het doet
ons een enorm plezier om ook via deze weg te merken dat onze artikels gewaardeerd worden.

De laatste nieuwsbrief dateert alweer van het begin van de winter. We kregen al vragen van trouwe
lezers wanneer er weer een nieuwe editie zou verschijnen. Natuurlijk zijn wij permanent bezig met de
exoten-passie, maar omdat we enkel kwaliteitsvolle inhoud willen aanbieden, sturen we alleen een
nieuwsbrief wanneer er voldoende nieuwe inhoud gepubliceerd wordt. Intussen kunt u ons wel dagelijks
terugvinden op het Palmvrienden.net forum!

In deze eerste nieuwsbrief van dit nieuwe jaar vindt u een artikel over het aankopen van palmen, drie niet
alledaagse plantbeschrijvingen en natuurlijk de vaste rubriek met handige tips.

Veel leesplezier!
La Palmeraie

Waar moet ik bij het aankopen van een
palm op letten? 
Een palmboom spreekt tot de verbeelding van velen.
Bovendien worden ze steeds vaker te koop aan
geboden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds
meer mensen een palm aankopen. Maar waar moet je
eigenlijk allemaal op letten als je een palm koopt? In
dit artikel geven we u alvast tips!

 
Lees meer

Acoelorrhaphe wrightii 
Achter deze tongbrekende wetenschappelijke naam schuilt een bijzondere
palm; de Everglades palm. Hij komt oorspronkelijk uit de gelijknamige
Everglades en is in Midden-Amerika heel populair. Bij ons wordt hij maar
zeer zelden te koop aangeboden. In deze plantbeschrijving ontdekt u alle
eigenschappen begeleid met mooie foto’s.

 

 
Lees meer

Tetrapanax papyrifera ‘Steroidal Giant’ 
In deze plantbeschrijving komt een plant aan bod die eigenlijk aan geen
enkele exotentuin mag ontbreken; de Tetrapanax. Met zijn enorme,
gelobde bladeren is dit een echte blikvanger. Bovendien is hij behoorlijk
vorstbestendig. Hij komt mooi tot zijn recht als solitair, zeker in de buurt
van een waterpartij, maar kan evengoed toegepast worden in een ruime
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border. Kortom een aanwinst in elke tuin.

 
Lees meer

Alocasia calidora 
De Alocasia calidora, ofwel Olifantsoor, is een geweldige
kamerplant voor de exotenliefhebber. Niet alleen is hij vrij
algemeen verkrijgbaar en eenvoudig te verzorgen maar vooral
groeit hij al snel uit tot een waar sierraad voor uw huiskamer
of kantoor. De grote bladeren met grove nerven zijn prachtig
om te zien en trekken steeds weer de aandacht van bezoekers.
In deze plantbeschrijving ontdekt u alvast meer.

Lees meer

Oproep! 
Wij zijn zeer benieuwd naar uw verhaal! Hoe bent u deze unieke hobby begonnen? Hoe heeft onze site u
geholpen? Of misschien hebt u m.b.t. de hobby een leuke anekdote, ontroerend verhaal, leuke ervaring,
etc. Of gewoon een leuke foto van uzelf met uw zelf gekweekte exoten… 
Het lijkt ons leuk om de meest speciale verhalen op onze site te zetten en zo te delen met andere
liefhebbers. Het bezorgen van uw bijdrage kan via mail. Vermeld er ook even bij of uw gegevens
vermeld mogen worden.

 

Alvast bedankt!

Tips voor het voorjaar 
Het blijft ’s avonds weer langer licht, de temperatuur stijgt en de eerste voorjaarsbloeiers komen weer
tevoorschijn. Ondanks de eventuele kriebels is het toch nog wat vroeg om alle winterbescherming nu al
te verwijderen. De winter is het land immers nog niet volledig uit en de komende maanden kan het dus
nog steeds vriezen. Wel is het belangrijk om op de warmere dagen de ingepakte planten voldoende te
luchten om schimmelvorming of rotting te vermijden.

Om nu toch alvast aan de slag te kunnen geven we graag nog enkele tips.
 
Plannen en voorbereiden
Het vroege voorjaar is de periode bij uitstek om plannen te maken voor het komende exotenseizoen.
Welke planten wilt u er nog bij hebben en op welke plaats komen ze het best tot hun recht in uw tuin?
Plaats eventueel alvast een zoekertje op het Palmvrienden forum om juist die ene speciale plant te
vinden. Zeker wanneer de tuin volledig of gedeeltelijk heraangelegd moet worden is het nu ook de
perfecte periode om een plan te maken. Het uittekenen van een plattegrond kan handig zijn om bepaalde
combinaties of vormen uit te proberen.
 
Hiernaast is dit ook een mooi moment om het tuinhuis eindelijk eens die nodige schoonmaakbeurt te
geven, de grasmaaier te (laten) onderhouden en het gereedschap schoon te maken en te slijpen. Niets is
fijner dan het seizoen fris te beginnen!
 
Zaaien
Ook binnenshuis kan het voorbereidende werk beginnen. Na de goede
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voornemens in het begin van de winter is het nu tijd om te zondigen
met net iets te veel zaaibakken op alle warme plekjes in huis. De
voorpret begint al bij het afstruinen van de verschillende aanbieders
op zoek naar zaden van leuke soorten. Wij raden o.a. Europalms en
123zaden aan. Maar het is ook vaak mogelijk om zaden te kopen of
ruilen met andere liefhebbers. Tegen de tijd dat de meeste soorten
kiemen is het buiten alweer warm genoeg om ze daar te laten opgroeien.
 
Bijeenkomsten
Vanaf het voorjaar staan er ook weer verschillende Palmvrienden bijeenkomsten gepland. De eerste
bijeenkomst gaat door op zaterdag 26 maart a.s. bij Canna-Banana te Putte (België). Naast het bezoek
aan de fantastische tuin van Guus en Nadia is er ook voldoende gelegenheid om andere liefhebbers te
ontmoeten. De opzet is kleinschalig en zeer gemoedelijk. Op de parkeerplaats veranderen er traditioneel
ook heel wat eigen gekweekte plantjes van eigenaar.
 
Bezoek de website

 

LA PALMERAIE, http://palmvrienden.net/lapalmeraie

La Palmeraie heeft u deze nieuwsbrief gestuurd omdat u bent ingeschreven. Om de nieuwsbrief steeds correct te
ontvangen raden we u aan om lapalmeraie@palmvrienden.net toe te voegen aan uw contacten. Indien u de
nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt zich hier uitschrijven.

 

http://www.europalms.be/
http://www.123zaden.nl/
http://www.canna-banana.be/cb_home.php
http://palmvrienden.net/lapalmeraie/
http://palmvrienden.net/lapalmeraie
mailto:lapalmeraie@palmvrienden.net
mailto:lapalmeraie@palmvrienden.net?subject=nieuwsbrief:%20gebruiker%20uitschrijven

	Local Disk
	Newsletter


