
Waar het Sprokkelveld de Bloemenstraat ontmoet  

 

Linders Kobus en Stien Siebers 

Al drie eeuwen geleden bestond de hoek waar nu het Sprokkelveld op de Bloemenstraat komt. 

De Bloemenstraat heette hier vroeger Roovoordsestraat. En dit deel van het Sprokkelveld was de 

Bossebrugstraat.  

 

Op de plek van de oude boerderij (2) van de familie Hubbers stond volgens het Kleefs kadaster al 

in 1732 een boerderij. Rond 1770 vermelden de Pruisische Zehnt de boerderij als “die Schwaan 

Gut”. Rond 1800 woonde hier Geurd Weeren met zijn gezin. Later trouwde zoon Hendrik thuis in. 

Na diens overlijden trouwde Jan Hubbers met Hendriks weduwe Theodora Noij. Zoon Mathis, 

kleinzoon Jan en achterkleinzoon Jan Hubbers trouwden achtereenvolgens thuis in. Een deel van 

de nieuwe boerderij wordt nu bewoond door Martien Hubbers.  

 

De hoek waar de huizen (3), (4) en (5) staan was in 1732 bouwland dat bij een boerderijtje 

hoorde in het Achterbroek. Rond 1780 is als eerste een boerderijtje gebouwd op de plek van huis 

(3), waarschijnlijk bewoond door een familie Voest. Rond 1800 woonde hier Derk Jacobs met zijn 

vrouw Agnes Jansen, ook Voest genoemd.  

 

Linderd Linders uit het Achterbroek trouwde hier in met dochter Mechel Jacobs. Hun zoon 

Hendrik Linders trouwde ook thuis in met Catharina Tobias. Na haar overlijden trouwde Hendrik 



met Catharina Jordans. Hendrik en zijn eerste vrouw kregen zoon Kobuske die ook thuis 

introuwde met Stien Siebers van de Potkuilen. Hun dochter Bertha trouwde thuis in met 

buurjongen Albert Dinnissen.  

 

Linderd Linders en Mechel Jacobs hadden ook een dochter Leen. Zij trouwde ook thuis in met 

Willem Dinnissen uit Middelaar. In 1868 kochten Hendrik en Leen samen hun ouders woning. Zij 

vonden het huis waarschijnlijk te klein voor hun twee gezinnen en bouwden op hun erf aan de 

Bossebrugstraat een tweede woning voor Leen en Willem en hun gezin. Na de dood van Leen 

trouwde Willem met Maria Coolen. Hun zoon Pau Dinnissen trouwde ook thuis in evenals een 

generatie later diens zoon Wim. Wims zoon Hennie en zijn vrouw Gemma bouwden een nieuw 

huis in de tuin van de keuterij waar zij nog steeds wonen.  

 

Op de plek van huis (5) van de familie Hubers is een huis gebouwd rond 1780, waarschijnlijk 

bewoond door Wilhelmus Sanders en Hermien Schurings. Rond 1822 is de woning overgenomen 

door Jacobus Laarakkers en Agnes Nillesen uit Oeffelt. In 1864 brandde het huis af waarna 

schoonzoon Hendrik Hubers de ruïne kocht. Hendrik was een zoon van Jan Hubbers en Door 

Noij van boerderij De Zwaan. Hendrik was na zijn geboorte echter ingeschreven met een b te 

weinig zodat zijn nakomelingen zich als Hubers schrijven. Hendrik herbouwde de keuterij die er 

nog steeds staat en fraai gerestaureerd is. Zoon Willem Hubers trouwde thuis in en later ook 

kleinzoon Kal Hubers.  

 

 


