
 

 

GESCHIEDKUNDIGE 

KRING RUMESTA VZW 

Uw stamboom           
opmaken 

 

Meer weten over het  
dagelijks leven van 
uw voorouders 

 

De geschiedenis van 
uw gemeente     
ontdekken 

 

Meewerken aan          
interessante      
projecten 

PROJECTEN 

Rumesta werkt regelmatig aan             
geschiedkundige projecten. 

 

We zoeken informatie bij mekaar 
in de eigen bibliotheek, in        
archieven of we werken met    
getuigen. 

 

Het eindresultaat van het project 
wordt de publicatie van een     
artikel, een reeks artikelen, een 
folder of een boek. 

 

In 2012 en 2013 werd ge-
werkt rond de plaatselijke                
geschiedenis van              
Wereldoorlog 1, wat resul-
teerde in de uitgave van een 
prachtig en succesrijk boek. 

Voor 2014 staan er nieuwe 
projecten op til. 

KOM KENNISMAKEN 

MET RUMESTA 

Vooral de Rupelstreek is het 
onderzoeksterrein van    
Rumesta maar in onze        
bibliotheek zijn ook heel 
wat werken te vinden over 
andere gemeenten van de 
Provincie Antwerpen 

V.U. Jan Goossens — Kerkstraat 74 — 2840 Rumst 

Stap binnen bij Rumesta 
de eerste en derde donder-
dag van de maand, van 
19.30 tot 22 uur, of de eer-
ste maandag van 9 tot 12 
uur (er zijn geen bijeen-
komsten in juli en          
augustus).  

Lokaal ‘s Heerenkille,    
Vissersstraat 87 te Rumst.  

Raadpleeg ook de website 
www.rumesta.be  

Contact:                         
rumesta@skynet.be  



  

UW STAMBOOM 

Hoe begin ik eraan? 

 
Waar vind ik informatie? 

 
Wie helpt me op weg? 

 
Rumesta bezit een uitgebreide 
bibliotheek van bewerkte      
parochieregisters en registers 
van de burgerlijke stand.  
Daarnaast is er ook een grote          
verzameling doodsbrieven en 
doodsprentjes, een waardevolle 
hulp om de jongste 100 jaar 
van uw familiegeschiedenis te-
rug te vinden. 
 

 

 

 

We geven advies en      
zoeken mee een oplossing 
voor uw vragen. 

FAMILIEGESCHIEDENIS 

Uw stamboom kan meer zijn dan 
alleen een lijst van namen en    
datums. 

 
Schepenbrieven, notarisakten,     
volkstellingen, vonnissen van        
rechtbanken enz..,   kunnen veel 
historische informatie en        
anekdotes over uw familie         
bevatten. 

 
 

 

Maak bij Rumesta kennis 
met deze werken en leer meer 
over oude maten, gewichten, 
gebruiksvoorwerpen, voogdij,          
erfenissen enz... 
 
 

UW GEMEENTE 

Hoe zat het met het bestuur in uw 
gemeente? 

 
Hoe groot was de bevolking en 
wie waren de grootgrondbezitters? 
 

Hoe kwamen onze voorouders aan 
de kost, hoe rijk of arm waren ze, 
en welke industrie was er? 

 
 

 
 

 

In de vele historische werken 
en de eigen uitgaven in de  
bibliotheek van Rumesta, zit 
een pak informatie over uw 
gemeente. 
 
 


