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Vrienden van Kunst in Laren verwelkomen de 

leden van de Kunstkring Woerden. 
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In het weekend van 8 t/m 10 april is er een expositie van Woerdense kunstenaars in de galerie van 

Henk Gijselman te Laren. De expositie is dagelijks van 11:00 tot 17:00 uur. 

Voor de leden van de Kunstkring Woerden heeft de stichting Kunst in Laren het volgende programma 

samengesteld: 

Vrijdag 8 april 11:00 uur Ontvangst bij Gijselman Exposities 

12:00 uur Rondleiding Rosa Spier Huis 

12:30 uur Bezoek aan ateliers van bewoners 

13:00 uur Lunch in Rosa Spier Huis 

Zaterdag 9 april 11:00 uur Ontvangst bij Gijselman Exposities 

12:00 uur Rondleiding museum Singer Laren 

13:00 uur Lunch in Singer Laren 

Zondag 10 april 11:00 uur Ontvangst bij het Papageno Huis met koffie 

11:30 uur Klassiek concert 

12:30 uur Lunch bij het Papageno Huis 

16:00 uur Afsluitende borrel bij Gijselman Exposities 

Adressen Gijselman Exposities Singer Laren    

  Drift 6 Oude Drift 1    

  1251 CC Laren 1251 BS Laren    

  Rosa Spier Huis Papageno Huis 

  Hector Treublaan 97 Naarderstraat 77 

  1251 CG Laren 1251 BG Laren 

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om op eigen gelegenheid het mooie dorp Laren te 

bezoeken. U kunt bijvoorbeeld: 

• De Larense molen bezoeken 

• Een bezoek brengen aan de Historische Kring van Laren 

• Een kunstommetje maken langs werken van bewoners van het Papageno Huis, 

routes liggen bij Henk Gijselman 

• Een atelier van een Larense kunstenaar bezoeken 

• Shoppen in het centrum 

• Het Brinkhuis bezoeken 

• Poffertjes eten op de Brink 

• Een terrasje pakken, bijvoorbeeld bij t' Bonte Paard, bij Mauve of bij Maximiliano om 

"Te zien en gezien te worden"  
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Vrijdag 8 april van 12:00 - 14:00 uur | Rondleiding en lunch in het Rosa Spier Huis 

Het Rosa Spier Huis is een woon- en 

werkgemeenschap van kunstenaars en 

wetenschappers. Zij wonen hier onder 

gelijkgestemden. Het Rosa Spier Huis biedt 

bewoners, maar ook kunstenaars van buiten, een 

podium om hun inspiratie te delen met het 

publiek. Met haar eigen concert- en theaterzaal, 

expositieruimte, galeriecafé en een hoogwaardig 

cultureel programma, ateliers, studio’s en een 

beeldentuin, vormt het huis een bijzondere 

ontmoetingsplaats voor kunstenaars, 

wetenschappers en kunstliefhebbers van alle 

leeftijden. Zij kunnen hier het hele jaar 

uiteenlopende culturele activiteiten bijwonen: van 

openbare concerten en theatervoorstellingen tot 

exposities, lezingen, workshops en presentaties. 

Het huis beschikt over 92 zelfstandige 

appartementen en 45 zorgeenheden. Zowel de 

huisvesting als diensten en eventuele zorg dienen 

daarbij één doel: het ondersteunen van het 

kunstenaarschap en het bevorderen van de werkzaamheden van bewoners. In het Rosa Spier Huis 

staat de autonomie van de bewoners centraal. Voor een leven lang kunst. 

Rosa Spier (1891–1967) studeerde harp op het 

Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij gaf haar 

eerste recital al op 13-jarige leeftijd. Na verdere studies 

bij Otto Müller, solo harpist van de Berliner 

Philharmoniker, kreeg zij een aanstelling bij het 

Residentie Orkest. Van 1925 tot 1935 was zij zelfstandig 

werkzaam als soliste en muziekdocente. In 1932 werd 

zij benoemd tot solo harpiste bij het Concertgebouw 

Orkest. Na de bevrijding was zij verbonden aan Radio 

Philharmonisch Orkest. Het idee van een ‘veilige haven 

voor oudere kunstenaars’ ontstaat in de winter van 1963 in De Pauwhof in Wassenaar. Rosa Spier is 

één van de vaste bezoekers. Een leven lang werken valt haar op 71-jarige leeftijd steeds zwaarder. 

“Wat ik nodig heb, is een Pauwhof waar ik kan blijven,” zegt ze tegen haar medegasten. Zo ontstond 

het idee voor het Rosa Spier Huis. Op 22 februari 1963 ziet de Rosa Spier Stichting het levenslicht.  

12:00 uur Rondleiding 

12:30 uur Bezoek aan ateliers van bewoners 

13:00 uur Lunch (soep, broodjes, 1 drankje) 

Prijs € 15,00 per persoon 
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zaterdag 9 april van 12:00 - 14:00 uur | Rondleiding en lunch in Singer Laren 

Singer Laren bestaat uit een museum, villa, 

beeldentuin en theater. Het Amerikaanse 

echtpaar Anna en William Singer bouwde hier in 

Laren begin vorige eeuw de Villa De Wilde 

Zwanen. Samen brachten ze een indrukwekkende 

kunstcollectie bijeen. In 1956 werden er een 

museum en een theater aan de villa gebouwd. 

In het museum zijn wisselende tentoonstellingen te zien. De Singercollectie omvat werken uit de 

periode 1880-1950 van kunstenaars als Anton Mauve, Jan Sluijters, Kees van Dongen, Leo Gestel en 

Bart van der Leck. Naast schilderijen en werken op papier bevat de collectie een hoeveelheid 

prachtige beelden, waaronder zeven werken van Auguste Rodin. Hiermee kan Singer bogen op de 

grootste verzameling van deze beeldhouwer in Nederland, met als hoogtepunt De Denker. 

De gratis toegankelijke beeldentuin is ontworpen door de internationaal bekende 

landschapsarchitect Piet Oudolf en is ingericht met beelden van hedendaagse Nederlandse 

kunstenaars die de relatie onderzoeken tussen cultuur en natuur. 

In april 2018 maakte Els Blokker haar schenking van de Collectie Nardinc aan Singer Laren bekend. 

Door het samenvoegen van de collecties is Singer Laren in staat het ontstaan en de bloei van het 

Nederlands modernisme samenhangend en op het hoogste niveau te tonen. 

Sommige zaken worden beter besproken tijdens een 

lunch of diner, dat hebben onze Zuiderburen niet eens zo 

gek bedacht. In een ontspannen sfeer en vooral in een 

inspirerende ruimte, vloeien ideeën vaak rijkelijk. 

Voor groepen van minimaal 9 personen heeft Singer een 

heerlijke lunch tegen een aantrekkelijke prijs klaar staan.  

 

12:00 uur Entree 

   Prijs € 17,00 per persoon óf gratis met Museumkaart 

   Rondleiding 

   Prijs € 5,00 per persoon (max. 20) 

13:00 uur Lunch 

   Prijs € 15,00 per persoon 
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zondag 10 april van 11:00 - 13:30 uur | Koffieconcert en lunch in Papageno Huis 

Voor jongeren met autisme valt het vaak niet mee een plek te 

vinden in de maatschappij. Om ze op weg te helpen én houvast 

te geven is in 2015 door Jaap en Aaltje van Zweden het 

Papageno huis in Laren opgericht. Jongeren met autisme 

kunnen daar terecht voor activiteiten, dagbesteding en 

werkervaringsprogramma’s. Bovendien zijn er in het huis 

appartementen waar 12 jongeren leren zo zelfstandig als 

mogelijk te wonen. 

Het Papageno huis is te vinden in de voormalige Villa Dennenoord aan de Naarderstraat 77 in Laren. 

Deze sfeervolle villa uit 1870 is zo ingericht de jongeren zich er helemaal op hun gemak voelen. De 

kleuren, de verlichting, de klimaatbehandeling, de geluiddempende plafonds: over alles is nagedacht. 

De visie van de Papageno organisatie is dat we naast jongeren en jong volwassenen met autisme 

staan, verbinding zoeken door je uit te dagen in een veilige en vertrouwde omgeving. Ook - en 

misschien wel juist - als het lastig wordt. Bovendien zijn we innovatief en tonen we lef. We richten 

ons altijd op wat er wél kan. Daardoor maakt Papageno vaak mogelijk wat niet voor mogelijk werd 

gehouden. 

In het Papageno huis worden diverse activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk mensen met en 

zonder autisme met elkaar in contact te brengen. 

Zo is er elke zondagochtend een klassiek concert. Master studenten van het conservatorium van 

Amsterdam treden op en laten de bezoekers genieten van een wekelijks wisselend repertoire 

11:00 uur Ontvangst bij het Papageno Huis met "Aangeklede" koffie 

11:30 uur Concert studenten conservatorium Amsterdam 

12:30 uur Lunch van de dag 

Prijs Totaal € 17,50 per persoon 
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Activiteiten die u zelf kunt ondernemen in Laren: 

Bezoek een atelier van vrienden die bij de stichting Kunst in Laren zijn aangesloten. 

Bijvoorbeeld bij: 

 Atelier van Lisette Huijbrechts 

Adres Oude Drift 3, Laren 

Open op zaterdag en zondag van 13:00 - 17:00 uur 

 Ateliers van Eric Zilverberg, Maaike Wiarda en Henriëtte Evenhuis 

in het Rosa Spier Huis 

Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14:00 - 16:00 uur 

 

Bezoek aan de Larense molen, Molenweg 2b, 1251 LT Laren 

Openingstijden: vrijdag 13:00 - 18:00 uur 

 zaterdag 09:00 - 16:00 uur 

De Larense molen of De Korenmolen is een achtkante binnenkruier-

korenmolen in Laren. Oorspronkelijk is de molen een buitenkruier 

geweest. Het boventafelement is door blokkelen met elkaar verbonden. 

De huidige molen is gebouwd in 1773, en is misschien een verplaatste 

poldermolen. Bij een zware storm in 1910 brak een van de houten roede 

af, waardoor er niet meer met de wind kon worden gemalen en werd er 

een zuiggasmotor in een gebouwtje bij de molen geplaatst, die via een 

buis de stenen in de molen op de begane grond aandreef. De 

zuiggasmotor is in de Eerste Wereldoorlog is vervangen door een elektromotor. In 1920 kwam de 

toen al verwaarloosde molen stil te staan. In 1926 werd de molen weer gerestaureerd, na een actie 

gesteund door de plaatselijke burgerij. Ook in 1939 en 1962 waren er restauraties. 

Uiteindelijk werd in 1988 het wiekenkruis verwijderd omdat het te slecht was, maar in 1998 heeft de 

molen weer een flinke restauratie gehad en is maalvaardig gerestaureerd. 

De molen heeft op de steenzolder een koppel 16der (140 cm doorsnede) kunststenen en op de 

begane grond een koppel 17der (150 cm doorsnede) kunststenen. Daarnaast zijn er een 

borstelmachine, hamermolen en jakobsladder aanwezig 
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Historische Kring Laren, Burg. van Nispen van Sevenaerstr. 29, 1251 KE Laren 

Openingstijd: zaterdag van 14:00 - 16:00 uur 

 

Het hedendaagse Laren lijkt niet meer op het dorp van 

weleer. Toch is een groot deel van de huidige charme 

aan het verleden te danken. Het boeiende van Laren is 

dat het een mooie balans heeft gevonden tussen haar 

verleden, doordrenkt van soberheid en nijverheid, en 

haar hedendaagse welvaart. Laren kan alleen maar 

begrepen worden als men haar verleden goed kent. De 

Stichting Historische Kring Laren zet zich ervoor in om 

dit verleden op allerlei manieren zichtbaar te maken en 

daardoor een verbinding te maken tussen oud en nieuw. 

 

Het Brinkhuis,  Brink 29, 1251 KT Laren 

Openingstijden: vrijdag 09:00 - 17:00 uur 

 zaterdag 10:00 - 16:00 uur 

De culturele ontmoetingsplaats in Laren, voor jong en 

oud en alle lagen van de bevolking – het Brinkhuis is er 

voor iedereen. U vindt er een keur aan activiteiten: in 

het Theater, Muziekcentrum Schering & Inslag, de 

Bibliotheek, het Atelier in de Kloostertuin of gewoon in 

onze gezellige Foyer voor koffie, verse appeltaart, 

netwerken, lunch of een borrelplankje met een goed 

glas wijn. En bij mooi weer is het heerlijk vertoeven in 

de sfeervolle tuin. 

 

t' Bonte Paard,  Naarderstraat 1, 1251 AW Laren 

Openingstijden: vrijdag en zaterdag 08:00 -01:00 uur 

 zondag 10:00 - 24:00 uur 

Wat is de overeenkomst tussen het Paleis op de Dam en Café ’t Bonte Paard? 

Dat ze al vier eeuwen bestaan. En het verschil? Dat je het Paleis niet even 

binnenwipt, maar bij ’t Bonte Paard wél. 

Vroeger liep de hoofdweg van Amsterdam naar Amersfoort dwars door Laren, 

via de Naarderstraat en de Eemnesserweg. De Rijksweg kwam er pas in 1921, 

dus tot die tijd moesten alle rijtuigen en dagjesmensen langs ’t Bonte Paard. 

Over de schrijfwijze van de herberg maakte niemand zich druk, vandaar dat 

het “t’ Bonte Paard” werd met de apostrof aan de verkeerde kant. Dat is in 

het logo zo gebleven, ook vandaag.   
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Brasserie & Bar Mauve,  Brink 1, 1251 KR Laren 

Openingstijden: vrijdag en zaterdag 08:00 -01:00 uur 

 zondag 08:00 - 24:00 uur 

BRASSERIE // Serving mauvelicious moments - all day, every 

day in een classy restaurant met sassy details. The place to be 

voor (business) lunch, drinks & dinner met vrienden, familie, 

je lief of alleen. More than welcome! 

TERRAS // Op het leukste punt van Laren een groot 

(verwarmd) terras, wit tafellinnen, zilveren wijnkoelers en 

olijf- en vijgenbomen. Een instant Zuid-Frankrijk gevoel! 

ART GALLERY // Vernoemd naar de kunstschilder Anton Mauve en midden in kunstenaarsdorp Laren, 

maakt dat kunst onlosmakelijk verbonden is met Brasserie & Bar Mauve. We werken dan ook met 

veel plezier samen met kunstenaars van wie het werk bij ons te bewonderen en te koop is. 

 

Poffertjeskraam Corn. de Haan 

Openingstijd vrijdag en zaterdag 11:00 - 20:00 uur 

   zondag 12:00 - 20:00 uur 

Al ruim honderd jaar staat aan de Larense brink een prachtige 

oudhollandse poffertjeskraam. Rijk en arm schuiven hier aan, want de 

poffertjes van Marcel Hilhorst zijn een begrip. De inwoners van Laren 

ruiken de lente nog eerder dan dat ze hem voelen. Want eind april, 

even voor Koningsdag, staat het geurige en kleurige visitekaartje van 

het dorp weer te pronken op de Brink. 

Poffertjeskraam Corn. de Haan - zoals hij nog steeds heet - heeft een authentieke inrichting: kanten 

gordijnen, linnen plafonds en houten meubilair uit de 19e eeuw. 

 

Papageno Kunstommetje 

Openingstijd Gehele dag 

Bijvoorbeeld ’s middags kan een speciaal ommetje worden gelopen of gefietst. Dit rondje Laren (ca 5 

km) is zo speciaal omdat er, alleen in de maand april, achter ramen van 13 locaties kunstwerken 

gemaakt door jongeren uit het Papageno atelier te zien zijn. Gebaseerd op het thema Afval – hoezo? 

Deelnemende organisaties hebben een schoenendoos met bedrijfsafval ingeleverd. Jongeren zullen 

dit afval verwerken in kunstwerken. Er is een routekaart gemaakt, waardoor je precies weet waar de 

kunstwerken hangen. 

Ook dit jaar doen bijvoorbeeld het Rosa Spier huis en Singer Laren weer mee. 

De routekaart wordt gratis verstrekt en ligt ook bij Gijselman exposities.  
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Parkeren in Laren 

 

 

Waar kunt u parkeren? 

A Aan de Hein Keverweg en rondom Singer Laren bevinden zich 300 gratis  parkeerplaatsen. 

B Parkeren met  een blauwe kaart. 

C 5 invalide parkeerplaatsen. 

D Uitsluitend op zaterdag en zondag parkeren (gratis). 


