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10.000 KM
ONDERSTEUN ONZE ACTIE TEGEN PARKINSON

Ga naar www.parkinson2beat.nl

FIETSEN IN 80 DAGEN



“ Iedereen droomt wel eens over wat hij gaat doen  
als hij eenmaal met pensioen gaat. Bijvoorbeeld 
een huisje kopen in Frankrijk of reizen met een 
fiets door een mooie zomerse wereld. 
Soms loopt het leven niet zoals je wenst. Bij mij  
werd de ziekte van Parkinson geconstateerd:  
een abrupt einde van een turbulent werkzaam 
leven, een voor tijdig begin van de volgende fase 
van je leven en het niet meer kunnen vertrouwen 
op je lichaam en geest. Ik kan tot nu toe heel  
veel en ik hoop dat dit heel lang zo blijft.  
Geen garantie echter.” 

RUUD OVERES INITIATOR PARKINSON2BEAT (57) 

In actie voor Parkinson2Beat
Samen met andere Parkinsonpatiënten heb ik een team opgericht 

genaamd Parkinson2Beat. Doel van het team is om geld in te zamelen 

voor de Parkinson Vereniging. Die zal het geld gebruiken voor basis

research naar de ziekte van Parkinson. In dit kader ga ik deze zomer  

een rondje Europa fietsen. In 80 dagen wil ik circa 10.000 km afleggen. 

Ik vertrek 28 juni 2018 voor deze sponsorfietstocht vanuit Eersel naar  

Bergschenhoek, Nootdorp en Dordrecht, waarbij ik vervolgens langs Santiago  

de Compostella, Lissabon, Barcelona, via Frankrijk en Italië naar Ljublana,  

Albanië en Griekenland (Athene) zal rijden. Ik hoop daar op 15 september  

aan te komen. Op 18 september ben ik dan weer terug in Eersel.

Op 28 en 29 juni vinden in de Nederlandse plaatsen uitzwaaimomenten plaats.

Wil je mij steunen, ga naar www.parkinson2beat.nl en doneer.

PARKINSON VERENIGING
In Nederland hebben zo’n 

50.000 mensen 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 Parkinson

patiënten in Nederland.  

De vereniging draagt bij aan  

de verbetering van de kwaliteit 

van leven van de patiënt van 

nú. Dit doet zij door patiënten 

samen te brengen, mee te laten 

praten en beslissen, informatie 

te verstrekken en wetenschap

pelijk onderzoek te initiëren  

en stimuleren.

MAIA MOBILITEIT  
EN HP VELOTECHNIK
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 

Parkinsonpatiënten kunnen 

hierdoor lange tijd veilig bewe

gen, hetgeen erg belang rijk is 

voor hun fysieke en geestelijke 

welzijn. Maia Mobiliteit stelt  

in samenwerking met de fiets

leverancier HP Velotechnik  

de Scorpion fx20 Steps ter 

 beschikking. Dit is een etrike 

met Shimano Steps onder

steuning.

U vindt Maia Mobiliteit  
in  Dordrecht en Leiden.  
www.maia.nl


