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Picknick-plaats aan de Abdijvijver
 31/05/2014

Hoeve Jan speeltuintje
25/05/2014

Boskapel De Hutte
17/08/2018

Thuis van Renée
29/06/2016

Vakantiecentrum De Bosberg
21/07/2017

Geboortebos Houthalen-Helchteren
17/11/2013

De Plas
01/05/2015

Hoeve Mieneke
17/04/2016

De Kastanjedreef
11/03/2018

Herdenkingsroute Renée Daniëls °2012 - *2018
Wie helpt er mee de naam van onze overleden dochter te laten verder leven?
Op 26 augustus 2018 verloren Gina Pellegrino en 
Levi Daniëls hun oudste dochter, Renée aan een 
aangeboren, slepende en onbekende ziekte.  
Om de gedachte aan hun overleden dochtertje 
levend te houden, hebben zij een herdenkingsroute 
uitgewerkt in Houthalen-Oost langs voor hun 
belangrijke plekjes.

Het segment is een route zonder wegwijzers, met ups and downs,  
geen rechte lijn maar een lus zoals Renée haar leven.

Wil je in de erelijst van het segment op Strava terechtkomen en zo helpen met het  
populair maken ervan, voer dan volgende stappen uit:

Lees hier het verhaal  van Renée

of vraag naar het foldertje in de cafetaria of 
aan de infobalie van De Bosberg

1. Open of installeer de STRAVA app op je smartphone
2. Scan deze QR-code en ontdek de route  
 HerdenkingsRun Renée Daniëls °2012-*2018  
 
 
 
 

3. Geef een sterretje (✱) aan het segment

4.  Begeef je naar de start van het segment, die bevindt zich tegenover de ingang van de Abdijhoeve,
  aan het bewegwijzingsbord van alle wandelroutes in de omgeving.
5. Optioneel kan je de gpx-route downloaden via onderstaande QR-code. Op deze webpagina, waar je  
 ook het verhaal van Renée kan lezen, druk je hiervoor op dit icoontje   
6. Zorg dat je ‘Live Segmenten’ hebt aan staan bij de instellingen in de Strava-app
7. Start je HARDLOOPSESSIE in Strava (ook als je wil wandelen!)
8. Loop of wandel richting Abdijvijver, je zal jezelf live zien voortbewegen in de app op je smartphone.

Vergeet na je wandeling of run zeker niet een boodschap achter te laten in het logboek,  
dit boek ligt op de toog van de cafetaria van De Bosberg.


