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Historiek: 
 
In mei 1975 beslisten enkele vrijzinnige Blankenbergenaars tot de oprichting van het 
Vrijzinnig Laïciserend Centrum. Een twaalftal jaren voordien was de Oudervereniging 
voor de Moraal reeds actief in onze badstad met ondermeer het inrichten van het 
Lentefeest en diverse activiteiten voor de leerlingen moraal van het basisonderwijs. Ook 
het Willems- en Vermeylenfonds waren toen al actief in Blankenberge. 
 
Begin de jaren zeventig was er binnen de vrijzinnige gemeenschap een duidelijke 
behoefte aan een gestructureerde organisatie waarin alle  vrijzinnigen aan bod zouden 
kunnen komen. 
 
De stichtingsvergadering van de vzw VLC Blankenberge vond plaats op 7 mei 1975 en 
de toenmalige beheerders voelden de behoefte aan om een eigen lokaal te verwerven 
en in 1976 werd al een pand gehuurd in de Mametstraat. In 1980 verhuisde het Centrum 
naar de Kerkstraat in Uitkerke,  in 1982 naar de Van Maerlantstraat en in 1983 volgde 
de verhuizing naar de Vanderstichelenstraat. 
 
Eind de jaren tachtig ontstond meer en meer de vraag en de behoefte naar een echt 
vrijzinnig huis met een degelijke infrastructuur. Een mijlpaal in het bestaan van het VLC 
was dan ook het huren in 1989 van de directiewoning van de voormalige 
Rijksmiddelbare School in de Onderwijsstraat. 
 
Ondertussen werden ook nog andere vrijzinnige verenigingen actief in onze stad. Het 
Humanistisch Verbond, de Humanistische Jongeren en het Komitee tot 
Bevordering van Vrijzinnige Bezinningsmomenten vervoegden de reeds drie 
bestaande lidverenigingen van het VLC. 
 
Het VLC stond van dan af ter beschikking van alle aangesloten vrijzinnige verenigingen. 
En dit, voor het houden van bestuursvergaderingen, debatten en allerhande culturele 
manifestaties. Individuele personen konden er ook persoonlijke vrijzinnig geïnspireerde 
activiteiten organiseren. Eveneens werd er voor de eerste maal in het bestaan van het 
VLC iedere tweede zondag van de maand een gezellig vrijzinnig aperitief gehouden, 
waar in de zomermaanden ook toeristen op afkwamen. 
 
In 1994 werd een tweede grote mijlpaal voor het VLC. De statuten werden grondig 
herschreven en daardoor werd van het VLC een open huis gemaakt waar alle 
vrijzinnigen die de behoeften hebben om mee te werken aan de ontplooiing van de 
vrijzinnigheid in Blankenberge kunnen aan meewerken. 
 
Het mooie liedje bleef echter niet duren want in 1995, bij de viering van ons 20 jaar 
bestaan, werd het bestuur op de hoogte gebracht dat het scholencomplex werd 
verkocht. Eind 1997 moest het VLC het pand verlaten van de nieuwe eigenaar. 
 



Het was dus opnieuw zoeken naar een nieuwe huisvesting. Ondertussen had de stad de 
vakantiewoning van De Lijn in de Jeanne Vande Puttelaan verworven en na 
ruggespraak met de stad mocht het VLC er zijn intrek nemen. Het VLC ging een 
huurcontract van 36 jaar aan met de stad, met de belofte deze woning volledig te 
renoveren. De Raad van Bestuur besliste uiteindelijk in 1998 om naast de renovatie van 
het huis, het eveneens uit te breiden met een grote polyvalente ruimte. Gelet op het 
regionaal belang van ons Centrum konden wij van de Vlaamse Overheid een subsidie 
van 60 % bekomen. Via eigen middelen, schenkingen en leningen konden we 
uiteindelijk het vandaag bestaande centrum realiseren. De eerste officiële steen werd 
gelegd op 31 mei 2000 en na verschillende bouwperikelen werd het nieuwe VLC, die de 
naam Noorderlicht kreeg, officieel in gebruik genomen op 17 december 2002. 
 
In Blankenberge vind je anno 2017 afdelingen van het Vermeylenfonds, het 
Willemsfonds, HV/HVV en UPV.  Deze vrijzinnige verenigingen zijn verbonden aan het 
VLC en maken gebruik van de faciliteiten.  
 
Doelstellingen: 
 
De vereniging heeft tot doel de vrijzinnig laïciserende levensbeschouwing te verdedigen 
en te propageren en alle vrijzinnigen bij te staan in hun morele noden. Zij tracht dit doel 
te verwezenlijken door:  

 Alle vrijzinnige organisaties te stimuleren en te steunen naar behoefte. Hierbij zal 
streven we naar een eigen ontmoetingsplaats voor alle vrijzinnige verenigingen, met 
de nodige infrastructuur die een degelijke werking waarborgt.  

 Bevorderen van contacten met vrijzinnigen. 
 Het vrijzinnig verenigingsleven openbaar te maken. 
 Propaganda en publiciteit te voeren door middel van alle mogelijke media. 
 Inrichten van manifestaties en acties van alle aard waardoor de vrijzinnige gedachte 

en haar eisen tot uiting komt. 
 Onthalen van nieuwe inwoners, en het aan hen verstrekken van alle inlichtingen 

omtrent de vrijzinnige organisaties in en om Blankenberge. 
 De nodige morele dienstverlening te geven aan de mensen die er om vragen.  

Het VLC heeft tevens tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het vormen, het 
opleiden, het informeren en het adviseren van de leden over de aangelegenheden die te 
maken hebben met het vrijzinnig gedachtegoed.  
Het VLC onthoudt zich van elke inmenging in partijpolitieke aangelegenheden. 

 
Werking: 
 
Het VLC Noorderlicht bestaat uit een grote polyvalente zaal uitgerust met 
muziekinstallatie , projectieapparatuur en bar met daaraan een professionele keuken. 
Deze zaal kan gebruikt worden voor allerlei vrijzinnige plechtigheden (geboorte, 
huwelijk, afscheid,..), maar staat ook ter beschikking van vrijzinnige of pluralistisch 
verenigingen om hun activiteiten daar te laten doorgaan (voordrachten, lezingen, 
debatten,...). Daarbij beschikken wij ook over een ruime vergaderzaal en verschillende 
burelen. Niet te vergeten is het zonneterras en een grote parking. 
Het Centrum wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers. 
Het VLC Noorderlicht richt zelf jaarlijks een aantal activiteiten in, maar hoogtepunt is 
steeds de organisatie van het Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd te Blankenberge. 



De vele andere activiteiten in het VLC worden ingericht door de aangesloten 
verenigingen, waarbij het VLC dan enkel hun infrastructuur en logistieke steun ter 
beschikking stelt. 
Openingsuren: 
 
Iedere 2e en 4e zondag van elke maand zijn we open van 11u00 tot 13u30 en dit voor 
een leuke babbel, inlichtingen, een aperitiefje, .... 
 
Iedereen is steeds welkom en men hoeft geen lid te worden. 
 
 
Contact: 
 
email:   vlc.noorderlicht@telenet.be
tel:  050/41.08.29 (wordt doorgeschakeld bij afwezigheid) 
adres:  Jeanne Vande Puttelaan 1 te 8370 Blankenberge 
voorzitters:  André Vandenbussche en Harald Prasse 
 
Ligging: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


