
Woensdag 17 september pipodag

Pipo de Clown wordt Abraham  in Heythuysen

(door Vera Feltges)
Heythuysen - Op woensdag 17 sep-
tember wordt op het kleine land-
goed ‘de Gaard’ aan de Walk in 
Heythuysen de vijftigste verjaar-
dag van Pipo de Clown gevierd. 
Belinda Meuldijk, dochter van de 
onlangs overleden Wim Meuldijk, 
geestesvader van Pipo de Clown, 
zal de hele dag aanwezig zijn. De 
opbrengsten van deze dag zullen 
tot aan de laatste euro ten goede 
komen aan de Stichting Netwerk 
Rett Syndroom Nederland.

De hele dag zal het kleine landgoed 
dus volledig in het teken staan van 
Pipo en zijn vrienden. Tevens zullen 
GTST-sterren Bartho Braat (Jef Al-
berts) en Jette van der Meij (Laura 
Selmhorst) om beurten Pipover-
halen voorlezen aan de aanwezige 
kinderen.

Droom
Anja Versteeg-Peters had een 
droom. Volgens haar een onuitvoer-
bare droom. Haar pipo deluxewagen 
(www.pipowagendeluxe.nl) officieel 
laten openen met enige tamtam 
op de 50e ‘verjaardag’ van Pipo de 
Clown. Zelf scharrelt de moeder van 
vijf kinderen dagelijks als een Mam-
maloe met de was van haar gasten 
en haar gezin rond op het terrein. 
Maar haar droom staat nu, na maan-
den van voorbereiding, als een huis. 
Een pipohuis welteverstaan.

Appelflappen
We beginnen ons gesprek met 
appelflappen. Hoe kan het ook 
anders. Pipo is tenslotte dol op ap-
pelflappen. De keuken ligt vol met 
paperassen en voorlopige draai-

boeken. Her en der hangen prachtig 
grote Pipo-posters en loop ik Mam-
maloe tegen het lijf, ware het niet 
dat ze van hout is. “Mooi hè!” begint 
Anja. “Ik had de pipodag nooit zo 
kunnen realiseren zonder de hulp 
van mijn man Bas, twee vriendinnen 
en goede vriend Wim Simons. Hij is 
verantwoordelijk voor die levens-
grote houten afbeeldingen en de 
kleurplaat voor de kleurwedstrijd. Al 
beweren zij dat ik de ‘pipokar’ trek, 
zonder hen had ik dit nooit kunnen 
realiseren. Ik kwam op het idee om 
onze pipowagen deluxe te openen 
met een officieel gebeuren. Het is 
tenslotte een uniek vakantieverblijf, 
zeker gezien de zeer luxe uitvoe-
ring. Onze wagen is gewoon met 
z’n tijd meegegaan. Alle wensen 
van nu (vaatwasser, tv, badkamer, 
enzovoorts) in een nostalgisch ‘jasje’ 
van vroeger. Van het een kwam het 
ander en nu staat er een behoorlijk 
evenement op stapel. Belinda Meul-
dijk zal de hele dag aanwezig zijn 
en gaat ter nagedachtenis aan Pipo 
en haar overleden vader een boom 
planten als officiële opening. Een 
appelboom natuurlijk.”

Overzichtelijk
Maar er is die dag natuurlijk veel 
meer aan de hand. “O ja”, beaamt 
Anja, “’s morgens komen alle kinde-
ren van kinderdagcentrum de Heis-
terkes uit Haelen op bezoek. Dit zijn 
kinderen met een handicap. Ze krij-
gen de gelegenheid om op speciale 
aangepaste zitjes een ritje te maken 
op ezeltjes, beschikbaar gesteld door 
Wim van Enckevort van camping In 
’t Niet uit Maasbree. Dat zijn natuur-
lijk allemaal vriendjes van Nonono . 
(Pipo’s trouwe ezeltje, red.)”, lacht ze.. 

“’s Middags zijn alle andere kinderen 
uit de gemeente Leudal welkom op 
het pipofeest.      Deze middag heeft 
wel een wat besloten karakter om ex-
treme drukte te voorkomen. We wil-
den graag wat organiseren, maar het 
geheel wel overzichtelijk houden. De 
kleurwedstrijd die we hebben geor-
ganiseerd, beperkt zich daarom tot 
Heythuysen en de dorpen die hier di-
rect aansluiten, zoals Roggel, Haelen, 
Horn en Baexem. De kinderen kunnen 
hier schitterende prijzen mee winnen 
dankzij alle sponsoring in natura. Zon-
der de ondernemers en vele vrienden-
diensten was dit alles onmogelijk. Echt 
geweldig hoe iedereen die werd bena-
derd dit initiatief ondersteunt.

Opbrengsten voor Rett
Tijdens deze dag zal de pipo delux-
wagen, die door Anja wordt verhuurd 
als vakantieverblijf en die als startsein 
diende voor het hele pipodagidee, of-
ficieel worden geopend door Belinda 
Meuldijk.  Verder schilt ‘Mammaloe’ 
appeltjes, worden er uiteraard ap-
pelflappen verkocht, fris, broodjes 
frikadel, kroket, hamburger en ga zo 
maar door. Alle opbrengsten zullen 
worden overgemaakt aan de Stichting 
Netwerk Rett Syndroom Nederland. 
Anja en Bas hebben zelf een dochter, 
Menina, met het Rett Syndroom, een 
meervoudige complexe handicap. 
“Het netwerk vormt een onmiskenbare 
schakel voor ouders die te horen krij-
gen dat hun kindje het Rett Syndroom 
heeft. Onontbeerlijk voor de onder-
steuning van die ouders. Dat hebben 
wij aan den lijve ondervonden”, aldus 
Anja. “Het is ook hartverwarmend hoe 
Bartho Braat en Jette van der Meij dit 
doel met hun aanwezigheid en be-
kendheid willen steunen en onder 

de aandacht. Sinds de geboorte van 
onze oudste zoon Bartho hebben we 
incidenteel contact met Bartho Braat. 
Na de geboorte van Menina bood hij 
steun en is hij  vervolgens een hele dag 
bij ons geweest om met haar door te 
brengen. Hij stelde meteen zijn hart 
open voor de Rett meisjes. Een ge-
weldige dag. Het is fantastisch dat hij 
zich nu direct spontaan aanbood om 
een waardevolle bijdrage te leveren. 

Beleven
Er is tijdens de pipodag dus van alles 
te beleven. En uiteraard alles heeft een 
link met Pipo de Clown. Verder kan er 
in het speeltuintje gespeeld worden en 
de dieren van de kinderboerderij be-
zocht. Natuurlijk kunnen kinderen zich 
laten schminken als Pipo of zijn vrien-
den en zullen er video’s worden ge-
draaid van korte bedtijd verhaaltjes die 
Pipo vertelt aan zijn dochter Petra. Ook 
is er een ballonnenwedstrijd en een 
tombola, uiteraard met mooi prijzen. 
Kortom een fantastische dag voor de 
kinderen uit het Leudal. Anja en haar 
denktank heten hen van harte welkom 
op woensdagmiddag 17 september.

Anja Versteeg-Peters scharrelt dagelijks zelf als een Mammaloe rondom haar Pipo deluxe wagen.         Foto Ger Peeters

Belinda Meuldijk en haar overleden vader 
Wim, geestesvader van Pipo de Clown.


