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1 Benefiet golfen op Zeegersloot (woensdag 19 mei) 
Ook dit jaar zijn we weer welkom op de Zeegersloot. Een schitterende golfbaan met heel veel water. 
Dus een voorraadje zogenaamde ‘lake balls’ meenemen is verstandig. Het is ook de Thuisclub van 
Jako Söllner dus wellicht kan hij ons nog wat tips geven. 
Ook een leuk weetje is dat de club een officiële mollenvanger heeft. En het is een kleine wereld. De 
man is collega geweest van Ruud toen deze nog bij de KLM werkte.  
Meer info en inschrijven voor dit evenement klik hier. 
 

2 Golf clinic op Westerpark (zaterdag 29mei) 
Een Yopper is een jong iemand die Parkinson heeft. Deze mensen zitten vol energie en willen lekker 
sporten. Golfen is dan een uitermate geschikte sport. Goed voor de concentratievermogen, vitamine 
D en een paar kilometer lopen is ook gezond. 
Wij zijn blij dat ondanks de grote drukte. Westerpark ons ook voor deze activiteit van harte welkom 
heet. De clinic staat open voor Yoppers, mensen met Parkinson, hun begeleiders en eigenlijk voor 
iedereen die geïnteresseerd is in Parkinson. U steunt er ook nog eens ons doel mee, namelijk 
fondsen werven voor fundamenteel onderzoek. 
Meer info en inschrijven klik hier. 
 

3 Benefiet golfen op Westerpark (vrijdag 18jun) 
Nog een keer golfen op Westerpark. Wat een ongelooflijke gastvrijheid en betrokkenheid van 
Burggolf Westerpark. Meer info en inschrijven klik hier. 
 

4 Fietsen in Italië van Torino naar Venetië (19jun tm 27jun) 
Dat hopen we dan tenminste, maar Corona lijkt niet echt mee te werken. De fietstocht wordt 
georganiseerd door onze Italiaanse evenknie. We rijden deze prachtige tocht om reclame te maken 
voor The Parkinson Games die in 2022 in Nederland wordt gehouden en in 2023 in Italië. 
Als je interesse hebt dan graag een email sturen. Klik hier. Is inmiddels vol. 
 

5 Parkinsoniada krijgt een andere naam 
Parkinson2Beat is bezig met het organiseren van de olympische spelen voor 
de mensen met Parkinson uit heel Europa en mogelijk zelfs uit Amerika en 
Japan. Deze spelen hadden tot voor kort de tongbrekende naam 
Parkinsoniada. Na veel overleg zijn we blij dat er besloten is de naam te 
veranderen in The Parkinson Games. The Parkinson Games zullen 
plaatsvinden op 4/5/6 augustus 2022 in Eindhoven. We hebben voor het 
evenement een speciale website gebouwd. De moeite waard om eens te 
bezoeken. Natuurlijk kunt u zich al als deelnemer of als vrijwilliger 
opgeven. 
Meer info en inschrijven klik hier. 
 



6 Parkinson voetbal en PSV 
Parkinson2Beat is een samenwerking aangegaan met PSV. De bekende voetbalclub. Samen gaan we 
het Parkinson Voetbal definiëren. De bedoeling is dat iedereen met Parkinson die interesse heeft 
(bijna) gratis kan meetrainen gedurende het hele jaar. En dan, als kers op de taart, kun je aan het 
einde van het seizoen meevoetballen bij The Parkinson Games. Daar hebben we dan heuse 
interlands zoals Ned-Engeland of België – Portugal. 
Meer info? Klik hier om een email te sturen. 
 

7 NOC*NSF stimuleringsbudget toegekend 
Recentelijk werden we beloond door de Gemeente Eindhoven met de titel Beste sportinitiatief 2021. 
Deze keer was het de NOC*NSF die een subsidie aan ons heeft verstrekt uit haar Stimuleringsfonds. 
 

8 The Parkinson Games op de Italiaanse TV 
Gisteren vonden de opnames plaats in het mooie Bergamo van de start van de lange reclame 
campagne op weg naar The Parkinson Games 2022 in Eindhoven en die van 2023 in Bergamo. 
 
Vanwege corona werden de opnames gedaan gewoon thuis bij de sprekers. Prof Bas Bloem vanuit 
Nijmegen en Ruud Overes vanuit Eersel. 
De uitzending staat gepland op 11 april (Wereld Parkinson Dag). Zondag 11 april kanaal 810 van 
Sky Live streaming https://www.welltv.eu/it/diretta-live 
Hierbij alvast de trailer. 
 

9 Parkinson2beat in film over sport en Parkinson bij de IAPRD 
Naast de Wereld Parkinson dag heb je ook een dag speciaal voor ‘movement disorders’. 
Ook hiervoor was gisteren een filmploeg uitgerukt naar Eersel om een 10 minuten film te maken 
met Ruud over het onderwerp sport en Parkinson. Welke impact heeft Parkinson op je leven. Wat 
kan sport betekenen om een goed leven te hebben. En natuurlijk mochten we weer reclame maken 
voor The Parkinson Games en ons initiatief met PSV genaamd Parkinson Voetbal. 
Het wereldcongres IAPRD is van 01tm04 mei. 
 

10 Handige vriendenclub 
Omdat er veel verschillende zaken worden georganiseerd, zijn er ook veel verschillende expertises 
nodig. Daarom hebben een ‘Handige vriendenclub’ opgericht. Als we een klus hebben die moet 
worden geklaard dan is het fijn een handige vriend te hebben en deze te kunnen vragen of hij of zij 
je wil helpen. Het zou fijn zijn als je je aanmeldt. Dat kan door een email te schrijven naar hier. 
Vergeet niet te vermelden wat je in de aanbieding hebt en wat je leuk vindt om te doen. 
 

11 TWORBY – Gratis trike 
Parkinson2Beat is benaderd door de startup TWORBY om samen te werken. Hun product is 
recentelijk beloond met een innovatieprijs van maar liefst 100.000 euro. In de jury zat o.a. JP 
Balkenende. TWORBY bouwt jouw bestaande tweewiel fiets om in een driewiel fiets. Kijkt u maar 
eens op hun website hoe dat er uit ziet. Het product heeft een marktwaarde van 1500 euro boven op 
de waarde van uw eigen fiets. 
Het mooie is dat Parkinson2Beat er 4 gratis mag weggeven. De tegenprestatie is dat we willen 
weten wat u van het product vindt. U mag de driewieler / trike dus houden. 
Heeft u Parkinson en bent u juist toe aan een driewieler / trike dan graag een email naar ons. 



 

12 Golf Centrum Eindhoven 
De datum is bekend dat we gaan golfen op onze thuis golfclub. Het is dinsdag 06jul22 geworden. De 
randvoorwaarde is wel dat er geen Coronamaatregelen meer zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Team Parkinson2beat 
 
 
 
PS. Wilt u geen nieuwsbrief (meer) van ons ontvangen dan volstaat een simpele email. Klik hier. 


