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Nieuwsbrief
Beste lezer

Met de voorlopig laatste (..?) sneeuwbuien buiten klimmen wij opnieuw in de pen voor de eerste
nieuwsbrief van dit nieuwe jaar. De afgelopen weken hebben de exoten buiten behoorlijk lage
temperaturen voor hun kiezen gekregen. Wij noteerden -13,5°C als dieptepunt. Met een degelijke
bescherming hoeft dat echter geen probleem te zijn. Maar ook na de koudegolf is extra aandacht nodig.
Verderop in deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Daarnaast begonnen we ook een zogenaamd Palmen alfabet, vulden we onze exotentuinenpagina opnieuw
aan én zetten we in deze editie graag Dracaena-kwekerij “De Plaats” in de kijker.

Verder willen we uiteraard ook alle nieuw bijgekomen leden van harte welkom heten! Bedankt voor uw
interesse.

Veel leesplezier!
La Palmeraie

“Palmen alfabet”
 

 
Om tijdens de winterse dagen toch een beetje
met de exotenhobby bezig te zijn, begonnen
we gisteren met een zogenaamd “Palmen
alfabet”. Via onze Twitter account leest u
elke dag een nieuw palmen-weetje met de
eerst volgende letter van het alfabet. Het
beperkte aantal karakters houdt het geheel
luchtig en fris. Nog géén Twitter account?
Geen nood! Rechtsboven op onze website
verschijnen ze ook! Door op het kader te
klikken krijgt u een overzicht van al onze
Tweets.
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Winterbescherming

De afgelopen weken was het behoorlijk koud.
Op de meeste plaatsen lag er een dik
sneeuwtapijt en kwam de temperatuur
dagenlang zelfs niet boven de nul graden. De

http://palmvrienden.net/lapalmeraie/
http://palmvrienden.net/lapalmeraie/faqs/


vorstgevoelige planten maken in zulke
omstandigheden geen enkele kans, maar ook de
winterharde exoten worden het best toch een
beetje beschermd. Wij beschermden enkele
palmen met een winterhok en een lichtslang. Op
die manier bleef het vele graden warmer dan in
de rest van de tuin. Op deze pagina vindt u meer
informatie over winterbescherming:
Lees verder

 
 
Koudegolf achter de rug, en nu?
Vanaf morgen zet op de meeste plaatsen de dooi weer in. Maar daarmee zijn de zorgen zeker niet achter
de rug. De thermohoezen kunnen (tijdelijk) weer opgeruimd worden en de hokjes moeten weer worden
open gezet. Ventilatie is nu heel belangrijk! De smeltende sneeuw mag immers niet in de planten
blijven staan en de temperatuur kan in gesloten hokjes gevaarlijk hoog oplopen. Nu zal ook pas stilletjes
aan zichtbaar worden welke palmen schade hebben opgelopen en welke niet. Maar juich nog niet te
vroeg, de winter is nog niet volledig achter de rug. Houdt alle materiaal dus zeker binnen handbereik.
En ondertussen kijken we hoopvol uit naar de start van het nieuwe exotenseizoen!
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LA PALMERAIE, http://palmvrienden.net/lapalmeraie, #la_palmeraie

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.
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