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Nieuwsbrief
Beste lezer
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn achter de rug. Inmiddels hebben we al kunnen
ontdekken welke planten de barre winter hebben overleefd en welke niet. Ook de eerste bananenplanten
komen door het mooie weer voorzichtig boven. Heerlijk! Elke dag valt er wel iets nieuws te ontdekken in
de tuin. Als aanvulling op al dit moois hebben we enkele nieuwigheden op onze site. Naar goede
gewoonte bent u hiervan als eerste op de hoogte. Onderstaand vindt u ze op een rijtje.
Veel leesplezier!
La Palmeraie

Uitslag poll
In de vorige nieuwsbrief werd uw mening gevraagd over het al dan niet
toevoegen van een printvriendelijke versie in de zaaihandleidingen.
Inmiddels is de poll gesloten en zijn de stemmen geteld. Maarliefst 87%
van de stemmers vindt een printvriendelijke versie een goed idee. We
hebben dit dan ook meteen in orde gebracht. Via het printersymbooltje is
deze voor elke zaaihandleiding beschikbaar. Bedankt voor uw bijdrage!

Feeling hot hot hot
Wie denkt aan palmen, denkt aan exotische landen. Bij dat plaatje hoort
natuurlijk ook ritmische muziek, vrolijke mensen en lekker eten.
Kenmerkend voor de exotische keuken zijn de pepers die de gerechten
pittig doen smaken. Deze pepers kunnen ook bij ons prima gecultiveerd
worden. Dit artikel maakt u wegwijs binnen de verschillende soorten,
hun gebruik en vooral hun effect.
Lees meer

Zaaihandleiding voor Cycas en Dioon
Als aanvulling op de bestaande zaaihandleidingen voor palmen en die voor Musa,
Strelitzia en Yucca is er nu ook een zaaihandleiding voor palmvarens beschikbaar.
Ook deze handleiding staat vol mooie begeleidende foto’s.
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.

