
  

 

PERSBERICHT 11 juni 2018 

  
 

 

Unieke samenwerking Van Poelgeest en Singer Laren 

 

Rijd 100% elektrisch met Van Poelgeest naar Singer Laren 

 

  

 

vlnr: Evert van Os (Algemeen Directeur Singer), Maartje van Lier (Account Manager Zakelijke 

Markt Van Poelgeest), Erik Berkelaar (Vestigingsdirecteur Van Poelgeest Naarden)  

   

Het seizoen van bloeiende bloemen, planten en bomen is aangebroken. Er is 

geen jaargetijde dat de rijke kleuren van tuinen beter tot zijn recht laat 

komen. Met de tentoonstellingen Geschilderde tuinen, Piet Oudolf Singer 

Prijs 2018 én de nieuw aangelegde beeldentuin staat Singer Laren dit 

seizoen volledig in het teken van de tuin. Van Poelgeest BMW & MINI dealer 

in ‘t Gooi neemt tot 26 augustus haar klanten mee in dit veelkleurig paradijs. 
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Met de opening van deze tentoonstellingen, start een unieke samenwerking tussen 

Singer Laren en Van Poelgeest. Eerder dit jaar schonk Van Poelgeest één van de 

eerste officiële laadpalen in gemeente Laren aan Singer Laren, waar bezoekers 

elektrische auto’s kunnen opladen. Hiermee onderstrepen beide hun bijdrage aan 

een duurzamer Laren. 

  

Maar de samenwerking gaat verder. Van Poelgeest stelt aan Singer Laren een 

uniek uitgevoerde, 100% elektrische BMW i3s beschikbaar. De BMW is volledig 

uitgevoerd in de stijl van een van de topstukken uit de tentoonstelling: Takken met 

appels van Charley Toorop. 

  

“Deze bijzondere samenwerking brengt ons dichterbij het bereiken van een unieke 

belevenis in de combinatie van mens en machine. Zo bieden wij de mogelijkheid 

om onze klanten tijdens het maken van een attractieve proefrit in de BMW i3s in 

het Gooi, Singer Laren als tussenstop te gebruiken, de tentoonstelling te bezoeken 

en van koffie met een lekkernij te genieten. Zo beleeft men 100% elektrisch rijden 

en een cultureel hoogtepunt, de werken van deze meesters in Singer Laren, 

optimaal.”, aldus Erik Berkelaar, Vestigingsdirecteur, Van Poelgeest Naarden. 

  

“Singer Laren is enorm enthousiast over de samenwerking met Van Poelgeest. 

Onze bezoeker wordt in staat gesteld ons duurzaam met de auto te bezoeken en 

daarbij kunnen wij deze tentoonstelling op een bijzondere manier met de BMW i3s 

onder de aandacht brengen. De samenwerking past goed bij de ondernemende 

culturele stichting die wij zijn.” zegt Evert van Os, Algemeen Directeur, Singer 

Laren.  

 



  

 

De BMW i3s uitgevoerd in Takken met appels van Charley Toorop.  

 

 

Een afspraak voor een proefrit in een BMW of MINI bij Van Poelgeest is te maken 

via: www.van-poelgeest.nl/proefrit-aanvragen.  

 

  

 

Tentoonstellingsagenda  

• 5 juni t/m 26 augustus Geschilderde tuinen 

• 5 juni t/m 26 augustus Piet Oudolf, Singer Prijs 2018 

• 5 juni t/m 26 augustus Portretten uit de Singer collectie 

• 4 september t/m 2 december Laatste impressionisten 

• 11 december t/m 14 april 2019 Out of Office - Kunst uit bedrijfscollecties 

  

 

OPENINGSTIJDEN SINGER LAREN 

Museum dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur 

Beeldentuin, café en Singer Shop dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.30 uur 

 

Kijk voor meer informatie op de website singerlaren.nl of volg ons op social media.  

 

 

https://www.van-poelgeest.nl/proefrit-aanvragen/
https://www.singerlaren.nl/
https://www.facebook.com/museumsingerlaren


 

Noot voor de redactie / niet voor publicatie 

 

Voor meer informatie omtrent dit persbericht kunt u contact opnemen Laurens Kant, Manager Marketing 

Van Poelgeest BMW & MINI: laurens.kant@van-poelgeest.nl, 06-24859141 of met Esther Driessen via 

+31 (0)35 539 39 50 of publiciteit@singerlaren.nl. 
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