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Het huis aan de Kruisstraat 35-37 is lange tijd bewoond geweest door de families Van Creij. Het huis werd 
in 1935 gebouwd door Albertus van Laanen. Dat is nog eens niet zo lang geleden.  
Toch beschrijven we hier de geschiedenis van deze plek over bijna twee eeuwen. Want tussen 1800 en 
1900 heeft hier ook al een huisje gestaan. Als we terugkijken naar de eerste kadasterkaarten, die van 
1832, staat er op kadasternummer B361 al een bouwblok getekend. Het was in het begin maar een klein 
perceel van 1,37 roede. (ongeveer 137 m2) In feite maakte het deel uit van het naastgelegen stuk 
bouwland B360 van dezelfde eigenaar. Daar zal veel later, na 1900, molenaar Verheijen molen, huis en 
pakhuis gaan bouwen. 
 
In de archieven staat in 1832 als bewoner en eigenaar van beide percelen Andries van Gerwen genoemd. 
Deze weduwnaar woont daar met zijn dochter Anne Marie totdat zij sterft in 1866. Andries zelf overlijdt 3 
jaar later. Hendrikus Verputten wordt dan de nieuwe eigenaar en bewoner van dit huis. Hendrikus 
Verputten is getrouwd met Johanna Maria Rovers. 
 
Verputten is een familienaam, die in de 19e eeuw heel veel voorkomt in Veghel. Na 1900 bijna niet meer.  
Toets bij stamboomonderzoek in www. bhic.nl de naam Verputten in Veghel in met zoekjaar 1800-1900. 
Dan krijg je 516 resultaten. Doe je datzelfde tussen 1900 en 1950 dan krijg je nog 10 resultaten. Ook het 
Meertensinstituut laat zien dat deze familienaam in 1996 in Veghel al helemaal niet meer voorkomt. Op 
zich is dat een interessant gegeven. 
 
Na het overlijden van Hendrikus Verputten in 1870, trouwt zijn weduwe Maria Rovers met Willem van Eert, 
die in 1882 komt te overlijden.  
Tot 1900 worden in het kadaster dan nog als eigenaar genoemd Adrianus van Os, Wilhelmina de Vocht 
maar ook Josephus (Joost) van der Heijden, getrouwd met Jennemie Timmers. 
Deze Joost sloopt waarschijnlijk rond de eeuwwisseling het huis om op een ander perceel aan de latere 
Pastoor van Haarenstraat een nieuw huis te bouwen. 
  
Vanaf ongeveer 1900 was de grond dus onbebouwd en stond te boek als bouwland en kwam in bezit van 
de kerk. Totdat in 1934 Albertus van Laanen de grond koopt en er een nieuw huis bouwt.  
 
 
 Bouwtekening van het te bouwen huis. 
  

Albertus was in 1894 getrouwd met 
Elisabeth van de Ven, dochter van 
Hendrikus van de Ven. Het echtpaar bleef 
kinderloos. In 1938 kwam het huis op naam 
van nicht Johanna Hoefs, gehuwd met 
Johannes van Zutphen. (zie boerderij D43, 
thans Pater Visserslaan 10). 
Albert en Elisabeth van Laanen bleven wel 
in het huis wonen. 
 
 
 
 
 



 

 

In 1944 waren Albert en Elisabeth van 
Laanen 50 jaar getrouwd. Op de foto 
rechts het gouden paar voor het huis. 
 

 

De versierde (Kruis)straat ter gelegenheid 
van het gouden paar. 
 
Na de dood van Albert en Elisabeth werd 
het pand nog lange tijd verhuurd.  
Ondermeer aan Janus van der Wijst, de 
zaakvoerder van het Boerenbondpakhuis 
van Mariaheide. 
 
Familiefoto van Janus en Luus van der 
Wijst-Jonkers.  
Vlnr: Marga, Luus, Lucie, Francien, Henk, 
Janus en Martien. Lucie is de enige die 
thans nog in Mariaheide woont. 

 
Toen de familie Van der Wijst in 
1961 ging verhuizen, konden Jan 
van Creij en Pieta Peters het huis 
kopen. Zij splitsten het huis in 
tweeën en verkochten het 
linkerdeel aan broer Johan en zijn 
echtgenote Martina Egelmeer.  
 
Familiefoto van Jan en Pieta van 
Creij-Peters bij gelegenheid van 
hun zilveren huwelijksfeest. 
Vlnr: Toine, Pieta, Jan, Lea, 
Germa, Ellen John en Anja. 
 
 
 



 

 

 
Familiefoto van Johan en 
Martina van Creij-
Egelmeer. Vlnr: Johan, 
Henk, Gerdie, Dinie, de 
kleine Giovan, Ton en 
Martina. 
 
De broers Van Creij en 
Pieta van Creij-Peters zijn 
inmiddels overleden. 
Martina van Creij-
Egelmeer woont 
tegenwoordig in een 
verzorgingshuis. 
Hun ruim 75 jaar oude 
huis heeft sinds enige tijd 
nieuwe bewoners en 
wordt momenteel grondig 
verbouwd. 
 
 
 

 
. 
De huizen aan de Kruisstraat 35-37 in 2011. 
 


