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Nieuwsbrief
Beste lezer

Inmiddels alweer de tweede editie van onze nieuwsbrief. Onderstaand kunt u alvast het nieuwste artikel
lezen. Natuurlijk bent u als nieuwsbrief abonnee als eerste op de hoogte. We proberen onze weblog zo
snel mogelijk een gevarieerde, boeiende inhoud te geven. Dus niet alleen plantbeschrijvingen, maar ook
algemene achtergronden, praktische handleidingen e.d. komen aan bod. Zo wordt er momenteel gewerkt
aan een artikel “Palmen voor dummies”en volgen er natuurlijk ook palmbeschrijvingen. Daarbij beschikt
de weblog nu ook over RSS feeds, mda aan Christophe!  Wat dat precies inhoudt leest u verder in deze
nieuwsbrief. Kortom, we zijn al ver maar “you ain’t seen nothing yet”…

Veel leesplezier!
La Palmeraie

Van bloem tot zaadje

Rond deze tijd van het jaar is de doorsnee exotenliefhebber
druk in de weer met zaden en potjes. De eerste maanden
van het jaar zijn immers hét moment om te zaaien. De
potjes kunnen prima ontkiemen op de verwarming en tegen
de tijd dat de zaailingen verpot mogen worden kunnen de
plantjes buiten verder groeien. Maar hoe komt zo'n zaadje
eigenlijk tot stand?

Lees meer

RSS

RSS is een gemakkelijke manier om op de hoogte te blijven van
interessante websites. Doordat je RSS-lezer je automatisch
verwittigt wanneer er iets nieuws verschijnt, hoef je niet telkens al
je favoriete websites na te gaan. De RSS-feed zelf is een XML-
bestand. Als je dit opent in je internetbrowser zal je dus niet veel
wijzer worden. Het is namelijk de bedoeling dit bestand te
gebruiken in speciale software: een RSS-lezer of een
webtoepassing.

Lees meer

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

La Palmeraie heft u deze nieuwsbrief gestuurd omdat u bent ingeschreven. Om de nieuwsbrief steeds correct te
ontvangen raden we u aan om lapalmeraie2009@gmail.com toe te voegen aan uw contacten. Indien u de
nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt zich hier uitschrijven.
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