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       HOTEL “ST. PAUL”   STERKSEL

Deze geschiedenis wordt verteld door Anja van Hedel-van Eijk (1946), 
wonende te Someren. Zij is de kleindochter van de stichters van Hotel “St. 
Paul”, Petrus en Hendrika van Eijk-van der Meijden en dochter van hun 
jongste zoon Wim.

 

                            Een foto van het hotel in de beginjaren.

Petrus Hendricus van Eijk (geboren in Helmond op 23-11-1878) en 
Hendrika Arnolda van der Meijden (geboren in Herwijnen op 10-04-1883) 
trouwden op 09-06-1908 in Hurwenen (Herwijnen).    
Piet was timmerman/aannemer en na hun huwelijk verhuisden ze naar 
Antwerpen, waarschijnlijk omdat daar voldoende werk voor hem was.
Zij kregen daar 3 kinderen:
Dé, geboren 12-05-1909 – overleden 11-10-1991
Riek (Zus), geboren 08-06-1911 – overlijden niet bekend.
Pieter (Broer), geboren 08-09-1912 – overleden 31-10-1988
In verband met de Eerste Wereldoorlog (in België “de Grote Oorlog”) was 
de familie weer teruggekomen naar Nederland en zij kwamen bij familie in 
Lierop terecht.
Daar werd op 05-04-1916 hun vierde kind Wilhelmus Joseph (Wim) 
geboren. Hij overleed op 01-09-1979.
In de jaren twintig van de twintigste eeuw kwamen Piet en Hendrika met 
hun gezin naar Sterksel en ze runden een tijdje een kruidenierswinkel 
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tegenover het oude postkantoor. Later kochten ze een stuk grond en daar 
bouwde Piet zelf zijn eigen hotel. Zij noemden het “Hotel St. Paul”. 
Waarom zij het zo noemden is niet bekend. 
Het perceel had als huisnummer D50 en lag op de hoek Stationsstraat 
(later Beukenlaan), Jagerspad en Heezerweg. De gasten konden het al van
verre goed zien liggen als ze Sterksel binnenreden met koets of paard.
Het gastenboek is bewaard gebleven en daarin kunnen we zien dat de 
eerste overnachting is geregistreerd op 13 juli 1927. De eerste gaste was 
mevrouw Vos de Wael-de van der Schueren. Zij bleef drie nachten; ze 
vertrok weer op 16 juli 1927 naar Ede (G).
Hendrika en dochter Dé (toen inmiddels 18 jaar) runden het hotel, Piet 
zorgde voor het onderhoud en voor de tuin en deed alle klusjes.
Hendrika werd door de gasten “Moeke” genoemd, Piet was “Pa” en Dé was
juffrouw Dé.

               Een bladzijde van het nachtregister van hotel St. Paul.

Het hotel had beneden een paar grote kamers met grote tafels waar de 
gasten konden ontbijten en dineren. Die ruimte kon, als het nodig was, 
middels een schuifwand in tweeën gedeeld worden. Ook was er natuurlijk 
een grote keuken waar het eten gekookt werd door Dé met onder de 
keuken een grote kelder. Deze kelder was zowel van binnen- als van 
buiten met een trap bereikbaar.

Boven waren zeven kamers met wastafel met koud stromend water en er 
was één badkamer.
Er waren een- en tweepersoonskamers.
De familie sliep ook boven en in periodes van grote drukte sliepen vader, 
moeder en de kinderen in het bijgebouw, waar extra slaapvertrekken 
gerealiseerd waren.
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De broeders van Huize Providentia en de Witte Paters van het 
Pauluscollege waren graag geziene gasten. De broeders kwamen 
regelmatig een glaasje ranja drinken met hun bewoners. Als zij familie op 
bezoek kregen, overnachtten die in het hotel.

    Pa van Eijk                 Moeke van Eijk               Dé van Eijk

Piet was waarschijnlijk de eerste directeur van het parochieel zangkoor, 
zoals op zijn gedachtenisprentje vermeld staat.
Toen hij overleed, lag hij in een van de kamers beneden opgebaard. De 
Witte Paters zorgden ervoor dat er steeds iemand bij hem was om te 
waken. Hij overleed op 26 maart 1956, in de Goede Week en er moest 
dispensatie aangevraagd worden om hem op Goede Vrijdag te mogen 
begraven.
Na zijn overlijden hebben Moeke en juffrouw Dé het hotel nog een poosje 
gerund. De laatste nachtregistratie in het boek was van 9 augustus – 23 
augustus 1956. In 1959 hebben ze het hotel verkocht en zijn naar een 
groot huis in de Kievitlaan (Villapark) in Eindhoven verhuisd, waar ze een 
pension begonnen. Daar hadden zij veel vaste gasten die bij Philips 
werkten. Moeke overleed op 15-12-1960.

Juffrouw Dé is op latere leeftijd getrouwd met Theo Bots (broeder Herman 
Joseph.) Hij woonde bij de broeders op Providentia, maar was uitgetreden. 
Zij hadden geen kinderen.
Riek zou gaan trouwen met een weduwnaar. Vlak voor het huwelijk kreeg 
hij een hartaanval en overleed. Het huwelijk ging natuurlijk niet door en 
Riek is ook nooit meer getrouwd.
Pieter is getrouwd met Adrienne Schoots uit Waalre. Ook zij hadden geen 
kinderen.
Wim is getrouwd met Lucia Box en kreeg als enige
kinderen: Anja (25-11-1946), Henny vernoemd naar oma
van Eijk (12-06-1950) en Wim (23-12-1953).

Pa en Moeke van Eijk in hun tuin. De foto is genomen
vanaf de zijde van de Stationsstraat..
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HOTEL – CAFÉ – RESTAURANT   
“ST PAUL” STERKSEL

Deze geschiedenis wordt verteld door Piet Loeff, wonende in Maarheeze, 
zoon van Jan en Toos Loeff – de Win.

Jan Loeff (geboren in Waalwijk 28-07-1924) was op driejarige leeftijd op 
Sterksel komen wonen. Zijn vader kocht een stuk grond aan de 
Kloosterlaan en bouwde daar een huis/boerderij voor zijn gezin, dat 
bestond uit drie zoons (Jan, Sjef en Henk) en drie dochters (Maria, Rina en 
Nelly); allen zijn inmiddels overleden.
Jan en Toos de Win (geboren in Leende op 23 augustus 1932) trouwden op
03-02-1959 en op 07-02-1959 werd de (her)opening van St. Paul gevierd. 
Toos was de dochter van vader en moeder de Win, de uitbaters van het 
“Bondshotel de Win” uit Leende.
De naam van het hotel veranderde van “Hotel St. Paul P van Eijk in “Hotel 
Café Restaurant St. Paul”.

     Jan Loeff Toos Loeff – de Win

Hun kinderen Jan (02-04-1960), Piet (05-04-1961) en Anja (16-06-1963) 
waren allemaal thuis, dus in het hotel geboren.
Zij speelden vaak in het bijgebouw, een deels houten gebouw met een 
rieten dak. In een gedeelte van het gebouw stonden fietsen gestald en 
tuingereedschap, de rest van het gebouw was één grote 
(binnen)speelplaats. Dat spelen werd later wel minder, toen de ruimte 
repetitieruimte werd voor fanfare en drumband. Ook kapper Jan van 
Lieshout uit Leende zat er wekelijks om alle Sterkselse jongens hun haren 
te knippen.
Het bijgebouw had tijdens de verkiezingen nog lang dienstgedaan als 
stemlokaal.
Dit gebouw staat er nog steeds.
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Het hotel is nog lang open geweest voor gasten die van heinde en verre 
de rust en de natuur van Sterksel en de omgeving zochten. Velen kwamen
jaarlijks terug. Tijdens de verbouwing van het huis van de familie Vos de 
Wael, heeft deze familie een tijd in het hotel gelogeerd. In tijden van 
topdrukte, sliep het hele gezin boven op één kamer.
Naast hotel was het ook restaurant en café. Zo werden er bruiloften 
gevierd, diners georganiseerd en waren er koffietafels na begrafenissen.
Veel Sterkselse verenigingen, zoals fanfare en Oranjecomité hielden hun 
jaarvergaderingen in het hotel.
Elke zondag na de hoogmis kwamen Wim Hikspoors, Sjaak Gielen, Piet van
de Ven en Harry Welten onder het genot van een drankje de 
wereldproblemen oplossen samen met kastelein Jan.
De gastenkamers hadden een wastafel met koud water en er was geen 
verwarming. Voor alle gasten en voor de familie Loeff was er slechts één 
badkamer. De eisen aan een hotelkamer werden hoger. Er was 
onvoldoende ruimte om de kamers aan te passen. 
Om de zaak te verwarmen stonden beneden oliekachels en later 
gashaarden. De familie Loeff had slechts één kleine kamer als 
privévertrek. Daar stonden een bank, enkele stoelen, een kast en een tv; 
dan was het vol.
Onder het huis was een grote kelder. Als het veel regende, stond 
regelmatig in de kelder een laag water, dat via de buitendeur naar binnen 
liep. Later was daar een halve deur geplaatst, zodat wel de vaten bier naar
binnen konden, maar niet het regenwater.

Iedereen zal zich de Sterkselse kermis nog wel herinneren. Dat was het 
hoogtepunt van het jaar. Er werd een tent tegen het pand aangezet en het
was vier dagen feest in café en tent met orkest. Het was jaarlijks met 
Pinksteren, de eerste kermis in de omgeving en Jan en alleman kwam 
daarop af. Later werd de tent een stukje van het huis af geplaatst, ging 
het café dicht, en was alleen de tent open waar de Royal Showband uit 
Valkenswaard de muzikale omlijsting verzorgde. Elk jaar was er een vast 
team aan obers.

In de jaren zeventig hebben Jan en Toos nog geprobeerd om een camping 
op te starten op het veld waar de kermistent altijd stond: Camping “de 
Heerlijkheid”. Het bijgebouw werd toen een gebouw met sanitaire 
voorzieningen. Jammer genoeg is dat nooit echt van de grond gekomen.
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      Folder van de camping “De Heerlijkheid”, zie ook pagina 6.

In 1988 kreeg Jan een herseninfarct, hij raakte rechts verlamd. Ze waren 
genoodzaakt om het hotel met de immens grote tuin te verkopen. Ze 
bouwden aan de Heezerweg in Sterksel een nieuw huis, waar hun eerste 
twee kleinkinderen in 1990 de eerste steen legden. In 1990 zijn zij er gaan
wonen. Later bouwde hun zoon Jan in Mierlo een huis met een vleugeltje 
eraan waar vader en moeder zijn blijven wonen tot hun dood. 
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De laatste ansichtkaart van het hotel.

Jan is overleden op 14-12-2011 en Toos op 22-08-2013.
Het hotel is in 1990 gekocht door een ondernemer, die er een bedrijf heeft
gevestigd
Helaas bleek tijdens een verbouwing de fundering zo slecht, dat het hele 
gebouw gesloopt moest worden en er iets anders voor in de plaats 
gekomen is.

7


