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Gratis drumles  
27 juni 16-17 uur  
Middelweg 5 Ter Aar 

 Stichting !Triggr 
 Nieuwsbrief jeugd 
 9 juni 2019 

  
 
Muziek in Ter Aar – 
jeugd – gratis drumles 
 
Stichting !Triggr organiseert onder andere 
cursussen en workshops voor de jeugd. We 
hebben bijvoorbeeld muzieklessen: gitaar-, 
zang-, piano- en drumles.  
 
Op donderdag 27 juni kun je van 16-17 gratis 
kennismaken met de drumlessen. Schuif eens 
aan bij de vriendelijke Sytse Verstraten van 
Drummen met Sytse. Hij geeft elke donderdag 
les bij stichting !Triggr.  

 

 
 
 
 
Schaken - jeugd 
 
Wist je trouwens dat we in september 2019 
weer met schaaklessen voor de jeugd gaan 
beginnen? Op donderdag 26 september is de 
eerste les. De lessen zijn voordelig geprijsd. 
Alle jeugd is welkom. De lessen zijn gepland 
tussen 16:00 en 18:00 uur.  
 
Alle materialen zijn al aanwezig. Ook het grote 
schaakmagneetbord én de klok zijn (nog) 
aanwezig.  
 
Leuk weetje: stichting !Triggr begon 5 jaar 
geleden met de schaaklessen als eerste 
activiteit in basisschool de Vosseschans. 
Destijds schaakten we ook nog weleens buiten 
op het schoolplein. Zó leuk! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://triggr.nu/agenda/open-drumles/
https://triggr.nu/agenda/schaaklessen-jeugd/


 

 

 

 !Triggr Kunstweken – deelname 
basisscholen 

 
 
 
 

Uiteraard doen de basisscholen ook mee met de !Triggr Kunstweken. 

De !Triggr Kunstweken 
worden voor het 4de jaar 
georganiseerd. Ze hebben 
tot doel om meer kunst in 
Ter Aar te krijgen.  
 
Met veel plezier verwelkomt 
de organisatie lokale 
kunstenaars. En elk jaar 
blijken er weer meer en 
andere kunstenaars onder 
de Ter Aarders – en 
gemeente Nieuwkopers te 
bestaan die hun kunst willen 
delen met hun mede-
dorpsgenoten. Van alle 
kunst hangt 1 stuk op de 
overzichtstentoonstelling bij 
!Triggr.  
 
Bij de lokale kunstenaars 
horen ook ‘onze’ 
basisscholen.  
 
Muziek 
 
Dit jaar is er voor het eerste 
een speciaal voor de 
Kunstweken opgericht 
kinderkoor. Zij oefenen op 
maandagmiddagen onder 
leiding van een vakdocent 
van ParkVilla uit Alphen aan 
den Rijn.  
 

 Op de openingsdag – 
zaterdag 15 juni – om 13:00 
zingen zij 4 liedjes bij de 
officiële opening.  
Na de opening zullen zij, 
rond 13:45 uur nogmaals 
zingen op het Lindenplein in 
Ter Aar.  
 
Er doen kinderen van deze 
basisscholen aan mee: de 
Vosseschans, de Fontein en 
het Kompas, allen uit Ter 
Aar.  
 
Kunstwerken 
 
Uiteraard maken de 
basisscholen – naar het 
thema water – dit jaar ook 
kunst. Dit past in hun 
kunstprogramma of hun 
kunstlessen.  
De scholen worden daarin 
ondersteund door 
vakdocenten van ParkVilla.  
 
Basisschool de Fontein en de 
Vosseschans werken samen 
aan een supergaaf drieluik. 
Het thema water is duidelijk 
te herkennen.  

 Omdat het toch een groot 
werk is geworden, is er voor 
gekozen om het werk bij 
stichting !Triggr tentoon te 
stellen.  
 
!Triggr is voor de 
gelegenheid, tijdens de 
Kunstweken, 7 dagen per 
week open, van 10:00-16:00 
uur.  
 
Basisschool de Aeresteijn 
heeft uitermate haar best 
gedaan. Je kunt daar van 
buitenaf (vanaf het plein) hun 
kunstwerken bekijken.  
 
Hun kunstproject heeft 
geresulteerd in een 
waterwereld met 
onderwaterwezens, schepen, 
een vuurtoren, rotsen en 
zeilboten. Daarnaast is er een 
animatiefilm gemaakt.  
 
Dank 
ParkVilla: Francesca, Annelies 
en Femke bedankt!  
Rotary Nieuwkoop bedankt 
voor jullie bijdrage.  
 

Meer info over de muzieklessen, schaaklessen of de Kunstweken? Kijk op www.triggr.nu, mail naar 
info@triggr.nu of bel naar 06-23071268. Stichting !Triggr zit aan de Middelweg 5 in Ter Aar.  

!Triggr bestaat dit jaar 5 jaar. We zijn ooit gestart met schaaklessen voor de jeugd. Die komen nu, 
na even weg te zijn geweest, weer terug.  
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E-mail: info@triggr.nu 

www.triggr.nu 06-23071268  
 

http://www.triggr.nu/
mailto:info@triggr.nu

