
Geachte redactie, 
 
Graag uw aandacht voor het onderstaande nieuws m.b.t. Parkinson2Beat. 
 
10.000 km fietsen in 80 dagen door Europa voor het onderzoek naar Parkinson. Dat is wat er gaat 
gebeuren vanaf 28 juni a.s. 
Wij stellen het zeer op prijs als u aan het onderstaande artikel aandacht wilt besteden. 
 
De fietser, Ruud Overes, is een inwoner uit Bergschenhoek en o.a. bekend van de organisatie van de 
RunBikeRun wedstrijden in Pijnacker. 
 
Voor verdere vragen over dit voorgestelde persbericht kunt u contact opnemen met: 
Emailadres                       :  communicatie@parkinson2beat.com 
Telefoonnummer(s)       : Ruud Overes – 06-36483242, Roel Schmitz – 06-25360879 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Roel Schmitz 
Namens het gehele team 
 
 
 
=== Begin van het artikel === 
 
Bergschenhoek / Eersel, 6 juni 2018 

 
Fietstocht van 10.000 kilometer en 80 dagen om geld in te zamelen voor Parkinson 
 
Op 28 juni vertrekt Ruud Overes voor een tocht van 10.000 kilometer door Europa in 80 dagen. Zijn 
doel is hiermee geld op te halen voor onderzoek naar Parkinson. Samen met andere Parkinson 
patiënten heeft hij hiervoor Parkinson2Beat opgericht: (https://www.parkinson2beat.nl/). Vanaf 
vandaag is het mogelijk zijn tocht te sponsoren via de website. 
 
Ruud Overes is 56 jaar en weet sinds een jaar dat hij Parkinson heeft. Dat betekende voor hem het einde 
van een werkend leven. Zijn droom was altijd een grote fietstocht door Europa te maken.  
En omdat hij niet bij de pakken neer wilde gaan zitten, richtte hij zich op een nieuwe droom: een rondje 
Europa in 80 dagen en daarmee geld ophalen voor onderzoek naar Parkinson. Op een speciale ligfiets 
van Maia Mobiliteit / HP Velotechnik. 
 
Doneren 
Zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek is zijn doel. Daarom is het vanaf vandaag mogelijk hem te 
steunen via de website (https://www.parkinson2beat.nl/). Parkinson2Beat werkt hierin samen met de 
Parkinson Vereniging. 
 
Uitzwaaien 
Komt u Ruud uitzwaaien? Dat kan! Op 28 juni 2018 vertrekt Ruud vanuit zijn woonplaats Eersel. 

• 28 juni om 10.00 uur vanuit Eersel op de Boksheide 28. Wethouder Tönissen doet uitgeleide  

• 28 juni om 12:00 uur bij Bistro La Moer Moergestel 
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• 29 juni 2018 om 10.00 uur vanuit De Olmen te Bergschenhoek. Mevrouw Stokvis zal aanwezig 
zijn namens B&W 

• 29 juni 2018 om 11.00 uur in het Winkelcentrum Parade in Pijnacker-Nootdorp. Daar zal 
wethouder Peter Hennevanger Ruud wegschieten. 

• 30 juni 2018 van 10.00 uur tot 12:00 op het Damplein in Dordrecht op het Fietsfestijn met de 
nieuwe trike van Maia Mobiliteit, de sponsor van deze ligfiets 

 
Route 
De route die Ruud volgt omvat verder de volgende plaatsen Santiago de Compostela, Lissabon, Gibraltar, 
Barcelona, Noord-Italië, Ljubjana, Tirana en tenslotte, Athene. 
 
Ruud volgen 

Via de website https://www.parkinson2beat.nl/ en het twitteraccount @Parkinson2Beat is Ruud te 
volgen, evenals via Facebook : https://www.facebook.com/Parkinson2Beat-215990595661129/ 
en Strava. 
 
 
 
Reacties op dit persbericht 
Voor verdere vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met: 
Emailadres                       :  communicatie@parkinson2beat.com 
Telefoonnummer(s)       : Ruud Overes – 06-36483242, Roel Schmitz – 06-25360879 
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Verdere informatie over Parkinson en de Parkinson Vereniging 
 
Ziekte van Parkinson 
De ziekte van Parkinson is een progressieve, chronische hersenaandoening. De zenuwcellen in de ‘zwarte 
kern’ sterven langzaam maar zeker af. Deze zenuwcellen produceren de stof dopamine, een 
‘boodschapperstof’ die ervoor zorgt dat het lichaam de juiste signalen ontvangt om de opdrachten van 
de hersenen uit te voeren. Door het afsterven van de zenuwcellen ontstaat een tekort aan dopamine. 
Het gevolg is dat de hersenen verkeerde signalen afgeven aan de andere hersengebieden. De 
‘automatische piloot’ gaat haperen. Dit leidt ertoe dat parkinsonpatiënten moeite hebben met het 
oppakken van kleine voorwerpen, het maken van vloeiende bewegingen en dat er traagheid, 
bewegingsarmoede, stijfheid, beven en cognitieve problemen kunnen ontstaan, zoals besluiteloosheid 
en gebrek aan initiatief. Het is (nog) niet bekend waardoor de zenuwcellen afsterven. Er bestaat helaas 
geen behandeling om de ziekte van Parkinson te genezen. 
 
Parkinsonismen 
Dit is een verzamelnaam voor neurologische aandoeningen die in meerdere opzichten grote gelijkenis 
tonen met de ziekte van Parkinson. Voor een deel leiden de verschillende parkinsonismen tot dezelfde 
verschijnselen waarbij gedacht moet worden aan stijfheid, bewegingstraagheid en een strakke 
gelaatsuitdrukking. Een verschil met de ziekte van Parkinson is dat andere delen in de hersenen al 
evenzeer aangetast raken. Daarnaast heeft medicatie die wordt voorgeschreven voor de ziekte van 
Parkinson weinig of geen effect bij mensen met een parkinsonisme. 

Parkinson vereniging  
In Nederland zijn er zo’n 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De 
Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor haar 9.000 leden (mensen met de 
ziekte van Parkinson en/of een parkinsonisme en naasten) en andere parkinsonpatiënten in Nederland. 
Wij dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt van nú. Dit doet wij door 
patiënten samen te brengen, mee te laten praten en beslissen, informatie te verstrekken en 
wetenschappelijk onderzoek te initiëren en stimuleren. 

Maia Mobiliteit 

Maia Mobiliteit is een bedrijf dat ontstaan is vanuit de passie voor de ligfiets. De ligfiets, zowel 

tweewieler als trike (driewieler) bleken uitermate geschikt voor mensen met een beperking die toch 

sportief willen fietsen op een goed-uitziende fiets. Onder andere Parkinson patienten kunnen hierdoor 

lange tijd veilig bewegen, hetgeen erg belangrijk is voor hun fysieke en geestelijke welzijn. Maia 

Mobiliteit stelt in samenwerking met HP Velotechnik de Scorpion fx20 Steps ter beschikking. Dit is een e-

trike met Shimano Steps ondersteuning. 

U vindt Maia Mobiliteit in Dordrecht en Leiden. Meer informatie op www.maia.nl 
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Foto’s die gebruikt kunnen worden 
 
 

 

 



 

 


