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de presentatie is voorlopig en wordt zeker nog aangevuld 
o.a. met foto’s van andere leden



Mechelen









Speelgoedmuseum



De poppenfabriek Unica werd op 21 augustus 
1971 volledig vernield door een hevige brand. 













Golden Boy

Een jongetje op een schommel-
paard in geborsteld brons. 
Het is een nieuw kunstwerk op 
het Margaretaplein waarmee de 
stad Mechelen wil verwijzen 
naar de kinderjaren van Karel V.
Karel V woonde samen met zijn 
zusjes in het paleis van 
Margareta van York en genoot 
zijn opvoeding bij zijn tante 
Margareta van Oostenrijk.

Het kunstwerk werd vervaardigd 
door het Scandinavische duo 
Elmgreen en Dragset.
 





Jezuïtenkerk
(Sint-Pieters-en-Pauluskerk)



Het stadhuis van 
Mechelen bevindt zich 
aan de oostzijde van 
de Grote Markt van 
Mechelen en bestaat 
uit drie delen:

– het Paleis van de 
Grote Raad
– het belfort
– de lakenhal



Margaretha van Oostenrijk 
(Brussel, 10/01/1480 – Mechelen, 1/12/1530) 
was hertogin van Savoye, landvoogdes van de 
Habsburgse Nederlanden en de enige dochter 
van Maximiliaan I van Oostenrijk en Maria van 
Bourgondië. Ze was de zuster van Filips de 
Schone, die huwde met Johanna van Castilië, 
ook de Waanzinnige genoemd.

Een van haar successen was de verkiezing van 
Karel tot keizer (1519). Samen met de koningin 
van Frankrijk ijverde ze voor een vergelijk, wat 
op 3 augustus 1529 tot de Damesvrede van 
Kamerijk leidde, waarbij Frans I definitief afstand 
deed van alle aanspraken op het graafschap 
Vlaanderen en het graafschap Artesië. 
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Anthony Van Dyck
Christus aan het kruis





















Rubens
Aanbidding der wijzen









… en we gaan nog niet naar huis ….
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