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Je krijgt vandaag een kleurrijke aan-
eenschakeling van leuke races geser-
veerd. Treden aan: de Clio Cup Bene-
lux, de ex-F1’s, F2’s en Indy-cars uit de
BOSS GP, de Superlights, de Supercar
Challenge (divisies Supersport &
Sport), de Supercar Challenge (divisies
Super GT, GT en GTB) en als orgelpunt
twee races door elkaar. De eigen Belcar
Trophy en de Superlights sluiten het
weekend immers samen af in een si-
multane race van respectievelijk 125
en 60 minuten. Zo strijden ze zij aan zij
voor hun eigen kampioenschap. Tou-
ringcars, GT’s, sportscars, silhouet-
tes,… Noem het en het rijdt rond op de
Limburgse omloop tijdens deze Syntix
Superprix powered by Pirelli. In de

Racen op het
scherp van de snee

Snelle bolides op het circuit. (foto grf)

HEUSDEN-ZOLDER •
Met de Syntix Superprix
wordt vandaag op het cir-
cuit van Zolder strijd gele-
verd op het scherp van de
snee. 

paddock maak je dan weer kans om de
Syntix-pitspoezen in hun verleidelijke
blauwe pakjes tegen het lijf te lopen.

(lw)
• Vanaf 10.05 uur, circuit Zolder.
Info: www.circuit-zolder.be

DIEST • Wielertoeristenclub Mo-
lenstede organiseert vandaag haar
4de Geert Verheyen Classic. Dit is
een tocht voor wielertoeristen. De
tocht is genoemd naar Geert Ver-
heyen, ex-beroepsrenner, die van
Molenstede afkomstig is. Er is een
vlakke familierit van 25 km. De an-
dere afstanden zijn 50, 75 en 100
km. De routes zijn uitgetekend
door het groene Hageland. Er zijn
uitstekende bevoorradingen met
sanitaire voorzieningen. Dit is een
semiklassieker van de Vlaamse
Wielerbond en telt voor de Lady
Fun Cycling Tour. Vrouwelijke
deelnemers kunnen rekenen op
een attentie. In 2014 namen maar
liefst 1100 fietsliefhebbers aan de
tocht deel. (lw)

Geert Verheyen Classic, vanaf
10.30 uur, OC Het Molenhuis,
Molenstede. Info: 0493 51 68 70. 

Geert Verheyen Classic

Geert Verheyen is afkomstig van
Molenstede. (foto grf)

HEUSDEN-ZOLDER • ‘Vuur’ is de
eerste voorstelling van Het Nieuwste-
delijk, de fusie van De Queeste en mu-
ziektheater Braakland/ZheBilding).
Thema is de collegebrand van 23 janu-
ari 1974 in Heusden-Zolder. 23 jon-
gens in de slaapzaal van het internaat
bezwijken aan de verstikkende rook.
Nog steeds laat de brand zijn sporen
na. ‘Vuur’ is gebaseerd op research en
interviews met nabestaanden, overle-
venden, slachtoffers en getuigen. Om
20.15 uur, ook op 24, 25, 26, 27 en 28 ju-
ni, en op 2, 3 en 4 juli. De Verdieping,
Schachtplein 1, Heusden-Zolder. 

(lw/foto grf)
Info: www.muze.be

Collegebrand laat
sporen na

MAASMECHELEN • De harmonica is
een traditioneel muziekinstrument.
Op het elfde internationale harmoni-
cafestival in Maasmechelen hoor je di-
verse groepen van verschillend niveau
aan het werk. De deelnemende gezel-
schappen komen uit België en de
buurlanden. Het gaat om een variatie
van muzikanten, met name van begin-
ners over gevorderden tot (semi)pro-
fessionele spelers. De dag sluit af met
een optreden van de formatie ‘Tirol
Sound’. (lw)
Om 14 uur, café Den Dörpel, 
Dr. Haubenlaan 32, Maasmechelen. 

Internationaal
harmonicafestival

LUMMEN • Sportieve lui zijn vandaag
welkom voor de Lummense bosjog-
ging. Dat is een recreatieve jogging
door de mooie Lummense natuur. Je
hebt de keuze uit diverse bewegwijzer-
de parcours van 5, 8 en 12 km. Vertrek-
ken kan tussen 8 en 10.30 uur op de
Finse piste aan het zwembad, Sport-
weg 8, in Lummen. (lw)
Info: Dirk Claes, claes.di@skynet.be,
tel. 013 52 31 68.

Lummense bostocht

HASSELT • Vijver- en tuinliefheb-
bers komen vandaag zeker aan hun
trekken tijdens de Belgische Koi-,
vijver- en tuindag. Je vindt er alles
om jouw droomtuin en -vijver te
realiseren. Daarbovenop kan je er
ook de mooiste koi van heel België
en omstreken bewonderen tijdens
de Belgian Koi Show. De nabij gele-
gen Japanse tuin blijft het hele
weekend extra lang open. Aan de
Japanse Tuin, gouverneur Verwilg-
hensingel te Hasselt.
• Info: belgiankoisociety.eu

Belgian 
Koi Show

HASSELT • De abdij van Herkenrode
is een indrukwekkend complex met
een rijke geschiedenis. Een gedeelte
daarvan is de waardevolle kruiden-
tuin, die je vandaag met een gids kan
bezoeken. De geschiedenis van Her-
kenrode gaat meer dan 800 jaar terug
in de tijd. Het domein kende zijn glo-
rieperiode in de 16de en 17de eeuw en
evolueerde via de industriële en land-
bouwactiviteiten in de 19de eeuw tot
het cultuurtoeristische project van
vandaag.

INTRIGEREND VERHAAL
De inspiratietuinen van Herkenrode
tellen meer dan 500 verschillende krui-
den en kruidachtige planten. De gids
vertelt je alles over het concept en de
architectuur van de tuin en brengt na-
tuurlijk ook het intrigerende verhaal
van de kruiden en hun gebruik door de
eeuwen heen. (lw)
Van 14-15.30 uur, domein 
Herkenrode. Herkenrode-abdij 4.
Info: www.abdijsiteherkenrode.be

Geleid bezoek
tuin abdijsite 
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