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JEUGD 

Muziekles 

Je kunt bij !Triggr op donderdagen gitaarles volgen. De 

lessen van de vriendelijke 

Vladimir zijn 1-op-1. Op 

woensdagen en vrijdagen 

kun je pianoles volgende 

bij Rob de Best.  

Geinteresseerd? Bel, mail 

of whatsapp ons!  

 

 

Minibieb / Kinderzwerfboekstation 't Roodborstje  

Wist jij al dat er weer een Kinderzwerfboekstation bij 

stichting !Triggr staat? De zwarte kast staat in het 

halletje. De boeken zijn gratis. Je mag ze meenemen, 

lenen, ruilen, houden, op zwerven sturen. Je mag zelfs 

ook nog boeken doneren. Alleen doen als je er echt 

afstand van kan doen hoor!  

 

Tafeltennis en tafelvoetbal - vrije inloop 

 

Voor in de agenda! In de zomervakantie kun je elke 

donderdag van 12-14 uur komen tafeltennissen 

en tafelvoetballen bij !Triggr in Ter Aar. 

Het is vrije inloop - gratis dus. De zomervakantie is van 

19 juli tot en met 29 augustus. 

Place2Study 

 

Elke donderdag kun je, onder begeleiding van Jong in 

Nieuwkoop, bij !Triggr komen studeren. Dit is gratis 

huiswerkbegeleiding. Van 14.00-18.00 uur ben je van 

harte welkom. Neem voor meer info contact op met 

Wendy en Hanne van Jong in Nieuwkoop.  

 

Judo 

Je kunt op vrijdagen bij 

stichting !Triggr meedoen aan 

de 

populaire judolessen onder 

leiding van Rene, Emma, Elisa 

en Britt van stichting 

Budosporten. Meedoen? 

 

Jeugdyoga 

 

De jeugdyogalessen starten weer in september, na de 

zomervakantie. 

De lessen zijn 

op 

dinsdagmiddag, 

16:15-17:00 

uur. William 

Antersijn geeft 

deze lessen. Op 

dinsdag 7 

september is de 

eerste les. Doe 

je mee?  

 

Tekenlessen jeugd 

 

De tekenlessen voor de jeugd zijn populair. Sluit jij ook 

aan bij de lessen onder leiding van de relaxte Mariette 

du Maine? De lessen zijn op maandagmiddag 16:00-

17:30 uur. Ze zijn nu al gestart en zijn er uiteraard weer 

vanaf september!  

 

De laatste les werden er postzegels gemaakt, in het 

teken van het #songfestival in Nederland. Je mocht in je 

postzegel je eigen liedje verwerken. En dat lukte 

wonderwel goed!  

 

Colofon 

Stichting !Triggr – cultureel centrum – Volksuniversiteit 

Ter Aar 

Middelweg 5 – 2461 CB Ter Aar – gemeente Nieuwkoop 

www.triggr.nu – info@triggr.nu – 06-23071268 

 

 

http://www.triggr.nu/agenda
https://triggr.nu/agenda/triggr-kunstweken-2021/
http://www.triggr.nu/contact
http://www.triggr.nu/contact
https://youtu.be/Ybus2IQWknU
mailto:jong@nieuwkoop.nl
http://www.triggr.nu/agenda
https://www.stichtingbudosporten.nl/
http://www.triggr.nu/agenda
http://www.triggr.nu/agenda
https://triggr.nu/agenda/teken-en-schilderles-jeugd-14/
http://www.triggr.nu/agenda
http://www.triggr.nu/
mailto:info@triggr.nu

