
HERINNERINGEN 

 

Zoals we al een aantal keren signaleerden zijn we nog altijd op zoek naar 

vervangende zalen voor de activiteiten die vroeger in Extra Time, Hoboken 

doorgingen. 

Zo informeerden we ook – op aangeven van een lid – naar de mogelijkheden bij het 

Cultuurcafé in Hoboken. Na ontvangst hiervan briefden we ons bestuur. En dit bracht 

bij een van hen volgende nostalgische herinneringen terug. 

 

Hallo iedereen,  

  

Ik was deze zaal helemaal vergeten en dacht dat die niet meer bestond. Voor zover 

ik weet is deze plaats jarenlang in gebruik genomen door de scouts en andere 

jeugdverenigingen.  

 Deze plek is wel nostalgisch…Franz en ik zijn daar getrouwd  in 1967 maar de zaal 

zal nu wel gerenoveerd zijn.  

Het was toen nr. 34 met vooraan een café aan de 

straat en daarachter de feestzaal Moretus. 

Achter de feestzaal was een grote ruimte om te 

parkeren en die diende ook als speelplaats voor de 

jeugdverenigingen die in lage lokalen aan de 

speelplaats waren gevestigd.  

In de feestzaal waren er regelmatig bijeenkomsten in de jaren ’60-70’ van KAV. Die 

bijeenkomsten werden voorafgegaan door een H. Mis. Na de mis stormde iedereen 

naar de zaal om te trachten een goed plaatske te bemachtigen. Er waren echter een 

‘paar slimmen’ die een ‘vrouw’ vooruit stuurden om post te vatten aan de inkomdeur. 

Die ‘vrouwen’ moesten dan als eersten ‘sjaaltjes’ leggen om voor een 10-tal 

personen plaats te houden. De andere vrouwen die naar de mis waren geweest 

stonden achteraan de lange rij aan te schuiven en hadden soms geluk dat er voor 

hen plaats werd gehouden door die ‘eersten’. Anders had je pech en zat je helemaal 

achteraan in de zaal of moest je alle tafels afgaan om te zien of er nog een stoeltje 

vrij was.  

De pastoor kreeg het hiervan danig op zijn heupen vooral omdat die ‘voorlopers’ niet 

naar de mis waren geweest.  

Hij hield dan bij het begin van het feest een donderpreek en liet de kokkin drie 

kwartier wachten met het eten op te dienen. Tussen haakjes, ik ging naar de           

H. Mis… 

 Helemaal achteraan was een grote theaterzaal waar verschillende 

toneelopvoeringen, proclamaties, schoolfeesten hebben plaatsgevonden.  



Ik heb ooit als 12-jarige de zaal willen afhuren voor een opvoering met enkele 

klasgenoten. De conciërge heeft dat toen gemeld aan de directie van de lagere 

school. Ik moest bij de directrice komen en heb daar flink ‘onder mijn voeten 

gekregen’. Ze kon niet begrijpen wat mij bezielde en de opvoering is niet mogen 

doorgaan … 

Els Schoepen 

 

 

 


