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SINT-NIKLAAS - De zoektocht naar een eigen stek van scoutsgroep Sint-Tarsicius kende een bewogen 

geschiedenis. De afdeling werd opgericht in 1931 in de Broederschool in Sint-Niklaas. Paul Van 

Landeghem  

Het eerste heem bevond zich in de lokalen van de landbouwschool. Daarna werd er verhuisd naar 

een oud magazijn in een steegje van de Molendreef en als derde locatie werd het 'Huis Toon' in de 

Nieuwstraat, aan de groep toegewezen. 

'Het scheefgezakte lokaal aan 't Dreefken, de oprit naar het toenmalige ziekenhuis, was een 

'schandaal' voor de modale Sint-Niklazenaar, maar de 'trots' voor elke rechtgeaarde Tarsiciaan', zegt 

Steven Van Wauwe, voorzitter van de vzw Tarsicius. 

Lang duurde de pret daar niet want in 1959 raakte bekend dat het heem aan 't Dreefken moest 

afgebroken worden. De groep bleef niet bij de pakken zitten en zette een actie op het getouw om 

eens en voor altijd een eigen lokaal te bezitten. Van de Broeders kregen ze de afbraakmaterialen van 

het Huis Toon en tijdens de zomervakantie van 1960 werd het lokaal met eigen mankracht 

afgebroken, de stenen gekuist en alles naar Puytvoet overgebracht, inclusief de ramen en deuren. 

Tarsicius had nu een lokaal waar zij het altijd gewild hadden: op Puytvoet, het mekka van de scouting 

in Sint-Niklaas. De ligging was schitterend maar het lokaal bood weinig comfort. In de afgelopen 

vijftig jaar waren er verschillende initiatieven om het lokaal te renoveren, maar het bleef dweilen 

met de kraan open. De verbeteringen beperkten zich tot een likje verf, het dak lekvrij houden en de 

elektriciteit vernieuwen, maar uiteindelijk bleven de muren een verzameling van schimmels. 

 



Plannen 

 

Eind jaren negentig kwamen de eerste plannen om een nieuw lokaal te bouwen en in 2000 trok de 

groepsleiding aan de alarmbel. Daarop werd de vzw Sint-Tarsicius officieel opgericht, met als 

hoofddoel de scoutsgroep moreel en financieel te ondersteunen. Na een lange administratieve 

lijdensweg van ruim tien jaar, met steeds veranderende plannen, heeft de VZW Sint-Tarsicius een 

opstalrecht van 40 jaar op de eerste helft van het 'zandplein' op Puytvoet. Deze week werd de 

bouwvergunning ingediend voor een heem met een grondoppervlak van 27,5 op 9,5 meter, met 

daarin vier lokalen, een keuken, een apart sanitair gedeelte, een polyvalente zaal en een 

materialenlokaal. Het lokaal zal ook voldoen aan alle toegankelijkheidsnormen voor mensen met een 

handicap. Aan de stad vraagt de vzw een subsidie van 100.000 euro en een renteloze lening van 

75.000 euro, terugbetaalbaar op 30 jaar. Het lokaal zal officieel erkend worden als 

jeugdverblijfcentrum, waardoor kan gerekend worden op een bijkomende subsidie van Toerisme 

Vlaanderen. De kostprijs van het project wordt geraamd op 250.000 euro. 

 


