
EERSTE HUB COBBEN WANDELING  

 Zaterdag 23 juli om 13.30 uur  

 

Hub Cobben  

Toen in de jaren ’70 de steenkolenmijnen in rap tempo een voor een gesloten werden, bleek 

al snel welk economisch en menselijk drama zich voltrok in de Mijnstreek. Ondanks de 

mooie beloften werd deze regio terug geworpen van een van de rijkste streken van 

Nederland naar armoedegebied. De koempels, al dan niet met ernstige 

gezondheidsklachten, voelden zich aan hun lot overgelaten. De mijnwerker Hub Cobben uit 

De Slak in Hoensbroek werd toen Limburgs Hoop In Bange Dagen. Vanuit de Algemene Bond 

voor Werkers in het Mijnbedrijf (ABWM) organiseerde hij met een tomeloze inzet met name 

de actie voor verbetering van de karige mijnwerkerspensioenen. Hij slaagde er in om een 

breed volksverzet van de grond te krijgen met duizenden koempels, hun familieleden, 

socialisten, katholieken en vele geestelijken. Het absolute hoogtepunt vormde de “Mars 

naar Den Haag” op 18 september 1975, die 3.500 voormalige mijnwerkers op het Binnenhof 

bracht. Een jaar later overleed Hub Cobben ten gevolge van een tragisch verkeersongeval. Bij 

zijn begrafenis bleek wat hij voor de Mijnstreek betekend had. Toen enkele maanden later 

Carboon de eerste langspeelplaat uitbracht (“Witse nog koempel”) werd het eerste 

exemplaar aangeboden aan de weduwe van Hub Cobben.  

Hub Cobben Prijs  

De Hub Cobben Prijs eert mensen of organisaties die zich op indrukwekkende wijze voor 

sociale strijd en rechtvaardigheid hebben ingezet. Deze Limburgse prijs is een eerbetoon aan 

de historische inspirerende voorbeelden en stimuleert de toekomstige. De prijs is inmiddels 

drie keer uitgereikt. Aanstaande september zal de prijs voor de vierde keer uitgereikt 

worden. Vanaf 23juli kunnen kandidaten voor de prijs voorgedragen worden via de website 

www.hubcobbenprijs.nl Om de prijs meer in de schijnwerpers te zetten zijn dit jaar twee 

nieuwe activiteiten toegevoegd:  

- De Hub Cobben Rede, die afgelopen maart voor de eerste maal uitgesproken werd in 

de kapel bij het Bernardinuscollege door Renske Leijten, het parlementslid dat vooral 

bekend werd vanwege de onthullingen rond de toeslagenaffaire.  

- De Hub Cobben Wandeling.  

Hub Cobben Wandeling: “Alleen samen kun je wat!” 

Op zaterdag 23 juli wordt dit evenement voor de eerste keer georganiseerd. Om 13.30 uur 

start de wandeling op de parkeerplaats voor Kasteel Hoensbroek: Klinkertstraat 118, 6433 PB 

Hoensbroek. Hier op de Klinkertstraat was het verkeersongeval dat Hub noodlottig werd. De 

wandeling van ongeveer 4 kilometer is voor iedereen toegankelijk, ook voor diegene die minder 

mobiel zijn. Langs de voormalige mijnwerkerskolonie De Slak en het voormalige gemeentehuis van 

Hoensbroek lopen wij naar de plek waar afgelopen oktober de straatnaam “Hub Cobben Pad” 

onthuld werd. Wij eindigen in de vlakbij gelegen Basisschool “De Vlieger”,  Maria Gewandenstraat 

24, 6432 CP Hoensbroek. Daar wacht ons koffie/thee en koek. Onderweg en na afloop is er 

http://www.hubcobbenprijs.nl/


voldoende gelegenheid voor verhalen en gedachtenuitwisseling. Kosten deelname: vrije gave na 

afloop. Wij vinden het prettig als u zich van te voren aanmeldt bij Martin van der Weerden: 

mwvdweeerden@ziggo.nl of 06-15894406.  

 

Vriendelijk uitnodigend:  

Peter Heuperman, Wim Kortekaas, Tim Henneman, Ron Meyer, Leo Noy en Martin van der Weerden 

mailto:mwvdweeerden@ziggo.nl

