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Traditiegetrouw had de mei-lezing een “groen” on-
derwerp. Aan de hand van een groot aantal dia’s
nam de heer Nico Schellevis, beheerder van het
Pinetum Blijdenstein, ons mee naar de collectie
van coniferen en andere bomen in zijn uniek
openluchtmuseum aan de Van der Lindenlaan.
De met zoveel deskundigheid gepresenteerde
toelichting op de prachtige foto’s was tevens een
enthousiasmerende inleiding van de excursie naar
het Pinetum op zaterdag 5 juni. De ruim 70 aan-
wezigen waren bovendien prettig verrast dat Nico
Schellevis zelf de dia’s kon presenteren. Een zwa-
re ziekte had hem lange tijd buitenspel gezet maar
met zijn vrouw Regina aan zijn zijde bleek Nico die
avond weer helemaal terug te zijn. 

Als inleiding tot de Pinetum-presentatie schetste
Kees van Aggelen voor de pauze de ontstaansge-
schiedenis van Lindenheuvel en Vogelenzang.
Aan de hand van oude kaarten maakte hij de ont-
wikkeling van deze buitens en van de wijken er
omheen zichtbaar. Ook in dit deel van de avond
was nadrukkelijk “groen” gekleurd door de vele

aandacht die Kees gaf aan de beplanting met on-
der meer linden, beuken, araucaria’s, sequoia’s
dendrona, thuja’s en met de gingko biloba.

Voorafgaand aan de lezingen werden de dames
van de boekentafel verrast met een feestelijk boe-
ket bloemen als dank voor hun enthousiaste werk
voor onze club gedurende het afgelopen vereni-
gingsjaar.

Op zaterdag 5 juni trotseerden 28 leden de stro-
mende regen om onder leiding van Regina Schel-
levis de Pinetum-collectie nog eens in natura te
zien. Langs de beheerderswoning van architect
Hanrath liepen ze via de rhododendrons naar de
zogenaamde boksboom. Een heel interessante
conifeer met het uiterlijk van een loofboom is de
gingko biloba. Een laan met een grote variëteit
aan enorme varens voerde naar de kas van het Pi-
netum. Telkens was het Regina Schellevis die bij
elke boom en plant wel iets bijzonders wist te ver-
tellen en deze excursie haar meerwaarde gaf. Na-
mens het bestuur en de bezoekers heeft Kees van
Aggelen haar na afloop van harte bedankt. Het
bestuur heeft inmiddels besloten een conifeer van
het Pinetum te sponsoren.
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Regina Schellevis, vierde van links, wijst haar mede-wandelaars op de hoogste boom in het Pinetum, een conifeer van
60 meter.


