
De Denker
Pim komt in de foyer De Denker tegen. Zoek dit bronzen beeld en 
bekijk het net als Pim dat doet. Zie jij hoe het beeld zit? Probeer zijn 
houding eens na te doen. Best lastig hè, zo wankelend op je benen? 
Wat denk jij dat Pim denkt bij het zien van dit beeld? Teken of schrijf 
het in het denkwolkje.

Hoera! Wat fi jn dat je bij ons op bezoek bent. Het nieuwe theater is open, de entreehal is klaar en 
speciaal om dit met jullie te vieren is er een nieuw kinderboek van Gitte Spee. Pim in Singer Laren gaat 
over de zwer� at Pim die in Singer een spannend avontuur beleeft. Met dit speurblad kom je op een 
aantal plekken waar Pim ook is geweest en ontdek je wat hier allemaal voor jou te zien en te doen is. 
Veel plezier!

Met pim op pad 4+ 
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Pim is bedacht en 

getekend door Gitte 

Spee. De tekeningen 

van Gitte zie je ook op 

deze speurtocht. Het 

kinderboek ‘Pim in Singer 

Laren’ is te koop in de 

Singer Shop € 14,95

Loop onder De Denker door naar 
villa De Wilde Zwanen. Nu kun je 
hier iets drinken en eten. 

Vroeger woonde het echtpaar Anna en 
William Singer hier. Zij kwamen meer dan 100 
jaar geleden uit Amerika naar Laren. Anna en 
William Singer waren dol op reizen, ze voelden 
zich net trekvogels en daarom noemden ze 
hun villa: De Wilde Zwanen. 

Kijk rond in de villa en noem twee 
plekken waar je zwanen ziet. 

zoek de 
zwanen

schilderijen

Hebben jullie thuis een lamp boven de tafel? Probeer 
deze dan hieronder te tekenen. Je mag ook zelf een lamp 
bedenken die je heel graag boven de tafel zou willen. 

5

Wist je dat William Singer schilder was? In de villa zie je schilderijen van 
hem. Wat schilderde hij het liefst?  Schrijf op wat je ziet.

Anna en William kochten 
veel kunst, zoals deze 
glas-in-lood-lamp. 

Zoek de lamp en bekijk hem goed. 
Wat zie je?

 tulpen en spinnen
 takken en bloemen
 vlinders en bloemen4

Loop m
et P

im
 en m
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Ra ra wat 
is dit? 

 Een bloem
 Een gebakken ei
 De zon

Samenstelling: educatie Singer Laren
Ontwerp: Rooswerk

Singer Laren wordt mede gesteund door 

Het museum hangt vol met schilderijen. Kan jij goed zoeken? Kijk naar de plaatjes hieronder 
en zoek bij welk schilderij ze horen. (Om je te helpen staat het zaalnummer erbij). 

zoeken met pimzoeken met pimZoekblad voor jonge 

kinderen & een 

volwassen begeleider. 

De antwoorden kunnen 

worden opgeschreven, 

maar aan elkaar vertellen 

kan natuurlijk ook.

          
Welk schilderij hoort bij dit lammetje? 
Zoek het op en bekijk het. Welk dier zie 
je nog meer op dit schilderij: 

 hond
 kat
 varken

ZAAL 1

Zoek dit winterse schilderij en 
omcirkel 2 dingen die je ziet:

ZAAL 2

ZAAL 3

ik zie, ik zie
Als je goed kijkt, kun je op dit schilderij een 
dier ontdekken. Welk dier is dat?

Zoek het schilderij waarop je 
een appel ziet. Wat zie je nog 
meer? Doe samen ‘ik zie, ik 
zie wat jij niet ziet’ en noem 
om de beurt iets dat je ziet.
Hoeveel dingen kunnen jullie 
ontdekken? 

(Doe je deze speurtocht alleen, 
dan mag je hieronder twee dingen 
opschrijven die je opvallen).

Welk schilderij (dat je op de 
tekening ziet) is in deze zaal te 
zien? Omcirkel het hieronder. 

ZAAL 4Lust jij 
graag 
appels? 

ZAAL 5ZAAL 5

Loop door naar de tuinzalen
Wat doet dit kal� e? 

Vroeger waren er nog geen 
tractors om op het land te 
werken. 

Zoek het schilderij dat bij dit plaatje hoort. 
Wie helpt de boer hier?

tuin-
zalen

Wist je dat er in Singer Laren 
nog veel meer te zien en te 
doen is? 

Wat dacht je van een leuke familie-
voorstelling in het theater of een bezoek 
aan het Singer Atelier? Vraag bij de 
museum balie naar de folder voor 
families en kinderen of bezoek onze 
website www.singerlaren.nl

Wat vind je van dit 
museum? Vertel het op 
museum inspecteurs.nl 

en maak kans op 
mooie prijzen.

zoeken met pim4+ 
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