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Nieuwsbrief
Beste lezer

Buiten komt de tuin weer langzaam tot leven met nieuwe uitlopers, mooie voorjaarsbloeiers en nieuwe
aanplantingen. Al het voorjaarswerk zorgt voor veel leven in de brouwerij. Buren wisselen tips uit over
een nog groener gazon, kinderen spelen weer buiten en ook het dierenrijk is druk bezig met de
voorbereidingen voor het nageslacht. De lente gaat ook gepaard met veel tuinideeën en bezoekjes aan het
tuincentrum. Volledig in dezelfde lijn is dan ook onze webshop geopend. In deze nieuwsbrief ontdekt u
hierover meer, net als over de andere nieuwigheden op de site.

Veel leesplezier!
La Palmeraie

Phoenix canariensis
Deze keer gaat de palmbeschrijving over de Canarische dadelpalm. Deze
palm is zeer algemeen verspreid in veel populaire vakantiebestemmingen.
Bovendien is deze palm eenvoudig te kweken en te houden.
Lees meer

Uw mening
Onze site is continue in ontwikkeling. Zo worden bijvoorbeeld de foto’s
van de zaailingen zeer regelmatig geüpdatet. Onlangs kwam er ook een
nieuwe wallpaper bij. Om de site nog verder te verbeteren is er sinds kort
een zogenaamde “poll” gestart. Breng uw stem uit en help zo mee de site
te verbeteren! Stemmen kan nog tot 10 mei 2009.
Stem nu

Webshop
Onze webshop is online! Hier verkopen we op kleine schaal zaailingen
van eigen kweek. Meestal hebben we immers meer zaailingen dan plaats.
Het aanbod zal dan ook regelmatig veranderen. Het advies en de glimlach
krijgt u er gratis bij. Daarnaast kunt u ook La Palmeraie T-shirts bestellen.
Neem dus zeker een kijkje!
Lees meer

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.
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