
 

 

Vrijzinnig Laïciserend Centrum 
“Noorderlicht” vzw  

Blankenberge  

 

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 onder meer 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.  

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 Blankenberge 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.  

 


