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PIPO-DAG
䢇 Op 17 september 1958 werd de eerste aflevering van

Pipo de Clown op televisie uitgezonden.
䢇 Precies vijftig jaar later houdt Anja Versteeg-Peters een

Pipo-dag in Heythuysen.
䢇 Alle kinderen van de basisscholen in Haelen, Roggel,

Horn, Baexem en Heythuysen kunnen 17 september terecht op landgoed De Gaard.
䢇 Aan de dag is een benefiet verbonden. De opbrengst
van de verkoop van onder meer eten en drinken gaat
naar de stichting Netwerk Rett Syndroom Nederland.

Belinda Meuldijk, dochter van Pipo-bedenker
„Het idee van Anja past in de geest van Pipo. Hoe vaak Cor Witschge, die als eerste Pipo speelde, tot aan zijn dood niet is gevraagd om ergens te komen... Pipo raakt mensen, zorgt voor
een zonnetje. Zeker bij kinderen, helemaal zij die ziek of gehandicapt zijn. Zelf heb ik een zoon
die autistisch is, dus dat maakt de band met het goede doel die dag alleen maar mooier.”

Mammaloe van ‘Heytse’
In de achtertuin van
Anja Versteeg-Peters
uit Heythuysen wordt
17 september de vijftigste verjaardag van
Pipo de Clown gevierd. Met bekende
Nederlanders én het
goede doel voor
ogen. Over alle regelwerk, durf en bijkomende emoties.
door Frank Buschmann

H

et begint eigenlijk bij
het verzoek om een
tweede vakantiehuisje.
Anja Versteeg-Peters
(43) verhuurt er met man Bas één
op hun kleine landgoed De Gaard,
aan de rand van Heythuysen, en
wil uitbreiden. Begin dit jaar krijgt
ze van de gemeente Leudal een vergunning. Ze kiest voor een
Pipo-wagen.
Een Pipo-wagen? „Tja, mijn zwager
ging in die periode trouwen en wilde de huwelijksnacht in een
Pipo-wagen doorbrengen. Wij hadden die niet, maar zo kwamen we
wel op het idee ook hier een
Pipo-wagen neer te zetten.”
Van het een komt het ander. Op internet ontdekt Anja Versteeg-Peters dat de eerste aflevering van
Pipo de Clown op tv werd uitgezonden op 17 september 1958. „Als
kind was ik niet gefascineerd door
Pipo. Maar toen ik dat las, vond ik
dat ik daar iets mee moest doen.”
Ze gaat voor een groot feest voor
kinderen waaraan ze meteen ook
een goed doel koppelt: de stichting
Netwerk Rett Syndroom Nederland. Haar 14-jarige dochter Menina lijdt aan de neurologische aan-

Anja Versteeg-Peters is het brein achter een groot Pipo-feest voor kinderen,
doening Rett, de persoonlijke link
is dus gauw gelegd. Om zoveel mogelijk bekendheid voor haar initiatief te genereren, wil Anja bekende
Nederlanders uitnodigen. Ze aast
in het bijzonder op Belinda Meuldijk, dochter van de in 2007 overleden Wim Meuldijk, de geestelijk vader van Pipo. „Dichter bij Pipo kun
je niet komen. Belinda was vroeger

bij de tv-opnames van Pipo, later
heeft ze met haar vader Pipo-verhalen geschreven. Zij móét er volgende maand gewoon bij zijn.”
Maar ja, waar begin je als ‘anoniem
burger’ van Heythuysen? Hoe kom
je bij Belinda Meuldijk en andere
BN’ers zonder je langs allerlei voorlichters te moeten wurmen? Anja
zoekt contact met Bartho Braat, ver-

volgende maand in Heythuysen. De opbrengst van die dag gaat naar de Rett-stichting.
tolker van Jef Alberts in de tv-serie
Goede Tijden, Slechte Tijden
(GTST). Ze kent hem al lang. „Toen
onze zoon zestien jaar geleden
werd geboren, noemden we hem
Bartho. Op goed geluk stuurde ik
toen een kaartje naar Endemol in
Aalsmeer, ter attentie van Bartho
Braat. Tot mijn verbazing stuurde
hij een kaart terug. Sindsdien hebben we contact.”
Braat bemiddelt tussen Anja en
Meuldijk. In eerste instantie houdt
Meuldijk de boot nog af. Een paar
weken later waagt Anja een nieuwe
poging. Ze schrijft een brief waarin
ze aangeeft dat ze op de ‘Pipo-dag’
in september een boom wil planten ter nagedachtenis aan Wim
Meuldijk. „Ik heb uitgelegd wat we
allemaal gaan doen en dat de opbrengst naar de Rett-stichting gaat.
Toen reageerde Belinda heel positief en beloofde ze te komen. Voor
mij voelde dat als het winnen van
een olympische medaille.”
Ook Bartho Braat komt, om
Pipo-verhalen voor te lezen. Anja:
„Ik heb hem meteen gevraagd of
hij nog iemand van GTST kon meenemen. Tja, ik ben de voorbije
maanden brutaler geworden, durf

steeds meer te vragen. Bartho
neemt Jette van der Meij, Laura in
GTST, mee.”
Met lef is ze de voorbije weken ook
het dorp ingetrokken om winkeliers te benaderen. Zo’n honderd
hebben er toegezegd te sponsoren.
In natura. Daarnaast laat Anja 2500
kleurplaten drukken voor kinderen
uit de omgeving.
Ze is er maar druk mee, de ‘Mammaloe van Heythuysen’ zoals sommige dorpsgenoten haar bestempelen. Lachend: „Zo noemen ze me
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omdat ik altijd met emmers en wasmanden in de hand loop en aan
het poetsen ben.” Dan, met waterige ogen: „Voor de organisatie van
deze dag krijg ik veel hulp van
vrienden. Voor mij is het best emotioneel. Vanwege de relatie met het
Rett-syndroom, vanwege Menina.
Ik vind het steeds zwaarder worden om voor haar te zorgen, maar
ik merk ook dat zij op de een of andere manier meekrijgt dat wij hier
mee bezig zijn. Dat geeft mij veel
extra positieve energie.”

