Tijdens de maand mei openen Torhoutse sportclubs de deuren om iedereen te laten proeven
van hun sport. Schrijf tijdig in bij deze clubs om aan de testdagen deel te nemen. De trainingen
worden aangepast aan het aantal aanwezigen. Wees ook enkele minuten voor aanvang
aanwezig, zo starten de trainingen op tijd. Heb je de smaak na deze testdagen te pakken,
schrijf dan zeker in bij een van deze sportclubs. Laat deze unieke kans niet aan je voorbijgaan
en proef van het sportaanbod in Torhout! Veel sportplezier!

Deelnemende clubs:
WTC DON BOSCO VZW
• Data trainingen: 1, 6, 10, 13, 20, 21 en
27 mei
• Uren trainingen: start om 8 u.
• Locatie: Café ’t Paviljoen,
Pastoriestraat 3 te Torhout
• Doelgroep: voor 2002
• Kostprijs: gratis
• Inschrijven: schepens.bart@telenet.be

RC GROENHOVE TORHOUT
• Data trainingen: 8-15 mei (Vooraf
inschrijven, vanaf 8 deelnemers kan
het doorgaan)
• Uren trainingen: 17-18u (graag tegen
16u45 aanwezig zijn)
• Locatie: Manege Groenhove
• Doelgroep: 2008-2012
• Kostprijs: 5 euro
• Inschrijven via info@groenhove.be
TORRAC
• Data trainingen:2, 6, 9, 13, 16, 23, 27
en 30 mei
• Uren trainingen: woensdag van 19 u.
tot 20 u., zondag vanaf 9 u.
• Locatie: woensdag en zondag: parking
Groenhovebos.
• Doelgroep: vanaf 2006
• Kostprijs: gratis
• Inschrijven via callewaert.sissi@
telenet.be

H.K.S.C. KATJARISU TORHOUT VZW
(SKEELERCLUB)
• (gaat enkel door bij droog weer)
• Data trainingen: woensdagen 2, 9, 16, 23 en
30 mei 2018
• donderdagen 3, 17, 24 en 31 mei 2018
• vrijdagen 4, 11, 18 en 25 mei 2018
• Uren trainingen: 17.30 u. tot 18.30 u. op
woensdag en vrijdag
• 18.30 u. tot 19.30 u. op donderdag (jeugd)
• 19.30 u. tot 21.00 u. op donderdag
(volwassenen)
• Locatie: polyvalente baan (skeelerbaan
rond tartanpiste van het sportstadion) &
multisportveld (enkel vrijdag)
• Doelgroep: jeugd: 2012 tem 2000 &
volwassenen: iedereen geboren voor 2000
• Kostprijs: gratis, inclusief gratis verhuur van
skates en beschermingsmateriaal.
• Inschrijven via katjarisu@telenet.be
VKT TORHOUT
• Data trainingen: vrijdagen 4, 11 en 18 mei
• Uren trainingen: 17 u.-18 u.
• Doelgroep: 2013-2012 / jongens &
meisjes - Locatie: VIVES sportzaal,
Sint-Jozefsstraat 1, Torhout
• Doelgroep: 2011-2009 / jongens
& meisjes - Locatie: C-zaal SintJozefcollege, ingang via Sint-Jozefstraat
1 te Torhout
• Data trainingen: vrijdagen 4, 11 en 18 mei
• Uren trainingen: 18.15 u.-19.45 u.
• Locatie: C-zaal Sint-Jozefcollege, ingang via
Sint-Jozefstraat 1 te Torhout
• Doelgroep: 2009-2006 / meisjes
• Kostprijs: gratis
• Inschrijven: pascale.marichal@skynet.be

JC TORI TORHOUT
• Data trainingen: elke maandag en
donderdag
• Uren trainingen: 18 u. tot 19 u. (beginners)
• Locatie: dojo stedelijke sporthal Torhout
• Doelgroep: vanaf 1ste leerjaar
• Kostprijs: gratis
• Inschrijven via infojct@hotmail.com
KARATECLUB FUNAKOSHI TORHOUT
• Data trainingen: 2, 5, 9, 16, 19, 23, 26 en 30
mei
• Uren trainingen: woensdag van 17 u. tot 18
u. en zaterdag van 10 u. tot 11 u.
• Locatie: dojo sporthal Torhout
• Doelgroep: vanaf 2008 tot 2011
• Kostprijs: gratis
• Inschrijven via degrandepeti@gmail.com
REMBERT VOLLEY HEREN
• Data trainingen: elke zondag
• Uren trainingen: 9u15-10u30
• Locatie: stedelijke sporthal Torhout
• Doelgroep: alle jongens vanaf 2011
• Kostprijs: gratis
• Inschrijven via dennis.deblaere@rth.be
AIKIDO TORHOUT
• Data trainingen: elke woensdag en vrijdag
uitgezonderd vrijdag 13 mei
• Uren trainingen: woensdag 19u30-21u &
vrijdag 20u-21u30
• Locatie: Dojo, sporthal Torhout
• Doelgroep: vanaf 15 jaar
• Kostprijs: gratis
• Inschrijven via Andycardon@telenet.be
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