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Nieuwsbrief
Beste lezer

Aan de hand van enkele lezersvragen zijn we opnieuw in de pen geklommen. Het resultaat daarvan zijn
enkele gloednieuwe artikels. Daarnaast hebben we ook de navigatie op de site iets proberen te
vereenvoudigen, o.a. door een nieuwe “veelgestelde vragen” pagina. Onderstaand leest u alle details.
Hebt u ook een vraag waar u geen antwoord op vindt, of u mist nog iets op de site, laat het ons zeker
weten!

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

Veel leesplezier!
La Palmeraie

De TOP 5 beste… “PALMEN”
Vaak krijgen we de vraag “welke palmen kan ik het best in volle grond zetten? Met welke soort kan ik
het best beginnen als ik zelf ga zaaien? Welke soort groeit het snelst? Logische vragen wanneer je begint
met deze hobby. Om deze info algemeen toegankelijk te maken hebben we een TOP 5 beste… PALMEN
opgesteld. Hierin vindt u ze allemaal bij elkaar.

 
Lees verder

Woekerende en niet-woekerende bamboe: alle
info op een rij!
Bamboe geeft zonder twijfel een prachtige exotische look aan
de tuin. Toch wordt bamboe nogal eens gemeden omwille
van zijn slechte reputatie met betrekking tot woekeren. Omdat
dit lang niet altijd juist is hebben we een artikel opgesteld
waarin alle aspecten van bamboe aangehaald worden.
Uiteraard krijgt u tips, info over de verschillende soorten en
prachtige foto’s.

 
Lees verder

EHBO-gids voor bananenplanten 
In tegenstelling tot onze slogan “Alles over palmen in België en Nederland” krijgen we de meeste
vragen over bananenplanten. Blijkbaar loopt de verzorging daar het vaakst mis. Omdat de oorzaak
doorgaans goed te achterhalen én behandelen is schreven we een “EHBO-gids voor bananenplanten” als
aanvulling op de reeds bestaande “EHBO-gids voor palmen”.

 

Lees verder

Welke maat pot moet ik gebruiken voor mijn
plant? 

http://palmvrienden.net/lapalmeraie/
http://palmvrienden.net/lapalmeraie/2012/08/top5-palmen/
http://palmvrienden.net/lapalmeraie/2012/04/bamboe/
http://palmvrienden.net/lapalmeraie/2012/08/ehbo-gids-voor-bananenplanten/


In webshops en zoekertjes staan planten vaak omschreven als
“in een P9 pot”, “C10”,… Omdat wij zelf ook steeds weer
moesten opzoeken wat dat nu juist betekent, zochten we het
voor u uit met dit artikel als resultaat. Naast een duidelijk
overzicht van potmaten geven we ook tips over welke pot u het
beste kunt gebruiken.

 

Lees verder

Hoe oud is mijn palm & Hoe snel groeit mijn palm?
Eén van de lezersvragen; “waar kan ik vinden hoe oud mijn palm is” resulteerde in dit artikel. In het
verlengde ervan gingen we ook in op de groeisnelheid van palmen wat onlosmakelijk verbonden is aan
de leeftijd. Zelf ook benieuwd? Lees dan zeker het artikel!

 

Lees verder

Veelgestelde vragen (FAQs) 
Zoals u al gemerkt zal hebben, ontstonden vrijwel alle artikels uit deze nieuwsbrief uit lezersvragen.
Dagelijks ontvangen wij vragen waar we steeds met veel plezier op antwoorden. Omdat een heel deel
van de vragen vaker gesteld wordt hebben we vanaf nu een speciale “Veelgestelde vragen”-pagina. Zo
hoeft u niet langer te wachten op een antwoord wanneer het een courante vraag betreft. Uiteraard zal
deze pagina regelmatig aangevuld worden aangevuld met nieuwe vragen.
 
Bezoek de pagina

 

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.

 

http://palmvrienden.net/lapalmeraie/2012/08/potmaat/
http://palmvrienden.net/lapalmeraie/2012/08/leeftijd-groei-palm/
http://palmvrienden.net/lapalmeraie/faqs/
http://palmvrienden.net/lapalmeraie
http://twitter.com/la_palmeraie
mailto:lapalmeraie@palmvrienden.net
mailto:lapalmeraie@palmvrienden.net?subject=nieuwsbrief:%20gebruiker%20uitschrijven
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