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DE GULDEN SPOOR

Thuisbasis van Informa� va vzw is het Vlaams 
Ontmoe� ngscentrum “De Gulden Spoor”, 
‘t Zand 22, 8000 Brugge. U kunt er terecht voor 
een drankje, versnapering, een etentje. Er is 
ook vergaderruimte. Ondergrondse publieke 
parking voor de deur (Parking Centrum).

Tel. 050/34.30.82. (nummer alleen voor het 
restaurant, niet voor de vereniging)
E-post : degulden.spoor@hotmail.com . 

Informa� va organiseert regelma� g gespreksna-
middagen en uitstappen

Zie onze webstek of volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/vzwinforma� va

GEEF UW HUIS EEN NAAM!

Het hee�  weliswaar geen prak� sch nut meer, 
maar je gee�  er wel een persoonlijk � ntje 
mee aan je huis. Boerderijen, kastelen en  
oude gebouwen in steden dragen vaak nog 
een historische naam. Maar je kunt ook zelf 
een naam voor je huis bedenken.

HOE ZIJN HUISNAMEN 
ONTSTAAN?

Vandaag de dag vinden we een huis terug 
door een straatnaam en huisnummer. Dat 
was ooit anders. Voordien waren huizen al-
leen onder een naam bekend. Ze waren vaak 
te herkennen aan een kenteken, uithangbord 
of gevelsteen met de aanduiding van planten, 
dieren of een bepaald beroep zoals bijvoor-
beeld een schaar voor de kleermaker, een 
laars voor de schoenmaker en een � nnen 
pot voor de wijnhandelaar. In een � jd dat de 
meeste mensen niet konden lezen was dat 
handig.

Ter Hille
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VAN WAAR KOMEN DE 
HUISNUMMERS?

De eerste huisnummers duiken in 1512 in Pa-
rijs op. In onze streek werden ze samen met 
de Burgerlijke Stand en het Kadaster inge-
voerd door de Franse beze� er (1794 – 1813).
 

FRANS-VLAANDEREN EN 
WEST-VLAANDEREN

Al � entallen jaren worden er door Euvo 
vzw (www.euvo.eu) in Frans-Vlaanderen 
naamborden geplaatst aan woningen. Infor-
ma� va vzw breidt dit ini� a� ef nu uit naar 
West-Vlaanderen. Hiermee willen we de ge-
meenschappelijke geschiedenis en verbon-
denheid aan beide zijden van de “schreve” 
zichtbaar maken.

PRAKTISCH

Iedereen die een dergelijk bordje aan zijn wo-
ning wil ophangen, kan dit bij ons aanvragen. 
Informa� va vzw zorgt voor de produc� e van 
het naambord en indien gewenst ook voor 
de plaatsing aan uw gevel. Er zijn voor u geen 
kosten aan verbonden.

We kiezen voor uniformiteit met een 
geel bord met zwarte le� ers. In de lin-
kerbovenhoek staat de Vlaamse Leeuw 
als offi  cieel wapenschild van Vlaan-
deren én de Franse Westhoek. In de 
rechterbenedenhoek komt het wapen-
schild van de gemeente waar het bord 
komt. De naam kiest u zelf. Enige voor-
waarde is, dat het een Nederlandstali-
ge naam is. 

Hebt u geen inspira� e of wilt u nagaan 
of uw huis ooit een naam had? Wij hel-
pen u graag! 

Stuur een brie� e naar Informa� va vzw, Kapelaanstraat 5, 8310 Brugge of een e-postbericht naar 

info@informa� va.be of een bericht via het contac� ormulier van onze webstek www.informa� va.be
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