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Hebben jullie de nieuwe tuin gezien? Onze huiskat Pim is er dolgraag. Hij heeft er alle ruimte om te
spelen, slapen en rennen. Of Pim er nu ook is? Hij is wat schuw, maar als hij erg dorst heeft zie je hem
drinken uit de grote glazen vazen die midden in de tuin staan. Wie weet zie jij hem wel ergens dommelen
(Pim is dol op slapen), of spot jij zijn vriend de eekhoorn springend door de tuin? Met dit speurblad kom
je op plekken waar Pim ook graag komt. Veel plezier!

de tuin van vroeger
Vroeger woonde het echtpaar Anna en William
Singer hier. Zij kwamen meer dan 100 jaar geleden
uit Amerika naar Laren en lieten hier hun villa
bouwen. Ook kwam er een prachtige tuin waar
Anna graag was. Kijk, hier zie je oude foto’s van
Anna en William.

2. Pim heeft dorst
Pim, muis en eekhoorn zie je hier bij een ander
beeld. Het is een van de lievelingsbeelden van Pim,
omdat hij hier als hij dorst heeft heerlijk water uit kan
drinken.
Van welk materiaal is dit gemaakt en hoe zie je dat?

3. Schuitje varen
In de tuin is nog een beeld (deels) van glas (haha dat
is het antwoord, hadden jullie het goed?) Welk beeld
is dit? Zoek het en bekijk het. Wat zie je? Vertel het
aan elkaar.
Ken je het liedje ‘Schuitje varen, theetje drinken, varen we naar de
overtoom’? Misschien ken je nog wel een ander liedje dat bij dit
kunstwerk past. Zing het maar, wie weet hoort Pim het wel.

De tuin zag er toen heel
anders uit, er was een
vijver, moestuin en een
plantenkas. Een kas is een
gebouw van glas waar
je planten in kunt laten
groeien.

4. Wat
staat hier?
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5. Spiegeltje,
spiegeltje …
De grote ramen bij de foyer zijn
net lachspiegels. Let op niet
allemaal doen ze het, dus kijk goed
welk raam jouw lijf vervormt.
Kijk naar elkaar, wie heeft het grappigste
spiegelbeeld?

Bij welk kunstwerk in de tuin
passen deze plaatjes? Loop
naar dit beeld toe en teken het
hieronder.

De kas is weer terug, precies op
dezelfde plek. Bijzonder is dat de
Singertuin een echte kunsttuin
is waar niet alleen planten en
bloemen groeien, maar ook
beelden te zien zijn.

Het tafelblad voelt

De boomstam voelt

1. Twee
vreemde
wezens
In een van de plantenvakken
staan twee beelden van
bijzondere wezens.
Welke dieren stellen zij voor?
zwanen
geiten
koeien

Bezoekers mogen op deze tafel hun glas
neerzetten. Dat is bijzonder want meestal mag
je beelden niet aanraken omdat ze kwetsbaar
en uniek zijn. Dus, grijp je kans en voel maar
eens voorzichtig aan dit beeld. Hoe voelt het
tafelblad en hoe de boomstam?

schapen

Zijn ze hetzelfde of verschillen ze? Vergelijk de
beelden met elkaar en benoem de verschillen.
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Illustratie Gitte Spee, Pim in Singer Laren, 2017

DOEBOEK
Wist je dat…

Deze bijzondere be
eldentuin pas net is geop
end? De
planten zijn nog jon
g, maar
gaan de komende jar
en flink
groeien. Wanneer je
hier een
volgende keer komt
, is de tuin
groener en voller.

vanaf
1 juli

Deze zomer doen we mee aan het
festival ‘Groen in Gooi & Vecht’. Speciaal
voor kinderen vanaf ca. 6 jaar is er een
fantastisch mooi doeboek gemaakt met
opdrachten op verschillende locaties. Het
boek is te koop in onze Singer Shop.

Samenstelling: educatie Singer Laren, ontwerp: Rooswerk
Singer Laren wordt mede
gesteund door

zoeken met pim
Het museum hangt vol met schilderijen. Kan jij goed zoeken? Kijk je ogen uit en ontdek de leukste
dingen. De antwoorden mag je opschrijven, maar aan elkaar vertellen kan natuurlijk ook.
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ZAAL 1

Als je goed kijkt, kun je op dit
schilderij dieren ontdekken.
Welke dieren zijn dat?
paarden
koeien
varkens

5. Lente, 7. Tafeltje dekje
zomer,
herfst,
winter

ZAAL 2

Spelen, wandelen,
theedrinken, lezen en
zonnen. Op deze schilderijen
zie je mensen in de tuin.

Oh jee, dit schilderij is niet af. Wat staat er op
de tafel? Kijk goed naar het schilderij en teken
de dingen die missen.

Wat doe jij graag in een tuin?

atje,
Bekijk dit pla derij
zoek het schilizoen
e
erbij? Welk s r?
ie
h
zie je

Wat doen de dieren? Vertel het aan elkaar.

Kijk naar de schilderijen met kinderen in de
tuin. Wat valt je op?
De kinderen eten allemaal iets
De kinderen zijn allemaal aan het spelen
De kinderen zijn allemaal meisjes,
waar zijn de jongens?
… (misschien valt je nog wel iets anders op)

ZAAL 5

Ferdinand Hart Nibbrig, Weelde
(detail), 1895 Particuliere collectie

Zoek dit schilderij.
Wat plukt dit kindje?

In de moestuin groeit en bloeit van alles dat
je kunt eten. Wat is jouw lievelingsfruit en
groente? Schrijf of teken het hieronder.

Na al die bloemen en planten is het tijd voor iets
anders. De laatste zalen hangen vol met portretten.
Weet jij wat een portret is?
Een portret is een schilderij van een mens. Naar deze mensen mag je
eindeloos staren. Welke vind jij het leukst? Vertel het aan elkaar en
probeer ook te vertellen waarom je voor dit portret kiest.

ZAAL 3
Charley Toorop, Tuin met
beeld in de winter (detail),
1952-1954, Kröller-Müller
Museum, Otterlo

Jac. van Looy, Zomerweelde, ca. 1890-1910, Rijksmuseum
Amsterdam

2. In de
moestuin

9. Mensen kijken

4. Hoedje op
Om je te beschermen tegen de zon kan je een
hoed of pet opzetten. Dat deden ze vroeger ook.
Kijk maar naar de figuren op de schilderijen.
Wat gebruikten de mensen nog meer tegen de zon?
Kijk naar de schilderijen en omcirkel het goede antwoord.

6. Zoek
Hans
Wist je dat in deze
zaal een schilderij
met een jongetje
te zien is? Het
jongetje is de zoon
van de kunstenaar
en hij heet Hans.
Hans is hier vier
jaar oud. Heb je
Hans gevonden?
Loop dan door naar
de volgende zaal.

Henri Le Sidaner, De tafel en het huis (detail), 1935, Singer Laren

8. De tuin ZAAL 6
van Anna
en William
Wil je weten hoe de tuin van Anna en
William Singer er vroeger uitzag? Loop
dan door naar zaal 6. Op de andere kant
van deze speurtocht lees je meer over
dit bijzondere echtpaar dat hier vroeger
gewoond heeft.

10. Wat
hoort
bij
elkaar?
Zoek naar de
drie schilderijen,
kijk goed en trek
een lijn tussen
de plaatjes die bij
elkaar horen.

OPEN KINDERATELIER
& WORKSHOPS
Wil je zelf als kunstenaar aan de slag? In de
zomervakantie is er iedere zondag een open
kinderatelier van 12 – 16 uur. Voor alle
activiteiten kijk je op onze website en/
of neem je de folder voor families en
kinderen mee.
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3. tuinpret!

