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Op de hoek van de Walk en de provinciale weg in 
Heythuysen liggen de eeuwenoude hoeve Elshof en 
het Buitengoed de Gaard. Voor de huidige bewoners 
van de Gaard, de familie Versteeg-Peters begint de 
familiegeschiedenis van beide panden rond 1908. 
Rond die tijd streek Willem Peters met zijn gezin als 
pachter van de Elshof in Heythuysen neer. Zijn twee 
broers Peter Peters (Baexem), H.H. Peters (Horn) 
en schoonbroer Hub. Delhoofen (Heel) hebben het 
complex op 21 april 1936 ieder voor 1/3 gedeelte 
gekocht. Op 20 maart 1950 werd het complex ge-
splitst. Peter Peters, de grootvader van de huidige 
eigenaresse, kocht het landhuis “met ruime vertrek-
ken en grooten lusttuin geheel afgesloten door mu-
ren en stanketsel”, de Gaard genoemd. Hoeve Els-
hof werd eigendom van de familie Snijders. 

Na het overlijden van Peter Peters werd zijn tweede 
zoon Hubert (Bair) Peters op 31 december 1959 ei-
genaar. Bair trouwde op 10 september 1960 met 
Annie Veugelaers en het kersverse paar nam hun 
intrek in het landhuis. Na anderhalf jaar kozen zij 
ervoor om de woning bij hun kruidenierswinkel in 
Roermond te gaan bewonen en werd het grote huis 
ingedeeld in zeven appartementen. Het in de tuin 
gelegen prieeltje werd in 1965 vergroot en bleek 

een geliefd zomerhuisje voor vakantiegasten. Door 
de jaren heen is de Gaard afwisselend bewoond 
geweest door toeristen, Engelse en Amerikaanse 
militairen, kleine gezinnen en vrijgezellen. 

Na het overlijden van Annie Peters-Veugelaers 
kwam De Gaard op 10 februari 1983 in bezit van de 
twee dochters Herli en Anja en kwam de verhuur 
op een laag pitje te staan. In 1991 werd Bair’s grote 
wens om weer in de Gaard te gaan wonen, vervuld. 
Op 10 februari 1994 werd Anja de enige eigenaar en 
sindsdien wonen Bas en Anja Versteeg-Peters met 
hun vijf kinderen op dit ‘groene pareltje van Leudal’. 
In maart 2000 werd het prieeltje, verbouwd tot het 
‘Vierseizoenenhuisje’, geopend. De verhuur verliep 
succesvol wat resulteerde in een uitbreiding in de 
vorm van de Pipowagendeluxe ‘Pipo’ in 2008. Deze 
luxe  Pipowagen krijgt in 2011 gezelschap in de 
vorm van de Pipowagensuperdeluxe ‘Mammaloe’.
Buitengoed de Gaard heeft zich in de afgelopen ja-
ren ontwikkeld tot een sprookjesachtig plekje waar 
kleinschaligheid en persoonlijke aanpak nog aanwe-
zig is. Het vierseizoenenhuisje met torenkamertje 
en de zeer luxe vakantiehuisjes op wielen zijn ge-
liefde verblijfsaccommodaties waarbij hedendaags 
gemak gecombineerd is met de tijdsgeest van 
toen. Gastvrijheid, Service en Goede Verzorging 
worden hier met een hoofdletter geschreven.
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Annie (l). Ze is in verwachting van Anja. Links van 
het schaap zit Bair. Midden: zus Herli (1965). 
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