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Golf- en countryclub 
De Voortwisch 

Winterswijk 

GOLFDAGBERGH
Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven

GOLFDAGBERGH
Schrijf u nu in via www.berghinhetzadel.nl 

Schrijf u nu in via www.berghinhetzadel.nl 

HELPT 
U MEE?

Golfclub ’t Zelle 
Hengelo Gld

Glow in the dark
toernooi 

We zijn erg blij u eindelijk weer uit te kunnen nodigen voor een compleet golfprogramma voor de 
kankerbestrijding! De kosten voor deelname aan de wedstrijd of de clinic en het verdere programma 
bedragen € 150,00 per persoon. Bij voldoende animo wordt onder leiding van een pro op alle golfdagen 
een clinic voor de beginnende golfer gehouden. Op de golfdag wordt u vanaf 10.30 uur ontvangen 
met koffie/thee en iets erbij. Verder kunt u rekenen op een heerlijk lunchpakket voor onderweg en 
een lekkernij in de baan. De wedstrijden starten om 11.30 uur. Op alle banen spelen we een stableford 
wedstrijd met een handicap-verrekening van maximaal 36. Na de wedstrijd/clinic staat een heerlijk buffet 
of barbecue klaar en worden de prijswinnaars van de dag bekend gemaakt. Mocht u gebruik willen maken 
van een buggy, dan zullen we deze voor u reserveren. De kosten ervan dient u zelf bij het afhalen van de 
sleutel bij de receptie te voldoen. 

Inschrijven voor de wedstrijd en de clinic kan alleen via het aanmeldingsformulier op de website van 
de golfdag op www.berghinhetzadel.nl.  

Let op: 
Omdat we dit jaar na Corona weer eindelijk een compleet programma kunnen organiseren, verwachten 
we een groot aantal golfers. Mocht het maximaal aantal golfers voor een baan worden  bereikt, dan 
krijgen de “vaste” golfers voorrang bij inschrijving. De Stichting Bergh in het Zadel heeft de ANBI-status, 
waardoor giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Als u vragen heeft of als u de golfdagen op andere 
wijze wilt sponsoren neem dan contact op met de organisatie: Gerard Hendriksen: 06-38899723 of per 
mail : g.hendriksen@wibazevenaar.nl 

Grafische vormgeving: studiofont.nl        Drukwerk



Het onderzoek

HET CAR T “PACMAN” PROJECT  

Hoopvol perspectief voor uitbehandelde kinderen met kanker  
Kinderoncoloog Friso Calkoen vertelt over de potentie van CAR T celtherapie  
Er zijn vormen van leukemie waartegen we ontzettend zwaar geschut in moeten zetten. 
Chemo, bestraling én een stamceltransplantatie. De lange termijnbijwerkingen van deze 
combinatie kunnen fors zijn en alsnog werkt het niet altijd. Er is nog steeds een groep 
patiënten die helaas niet geneest en uitbehandeld is. Voor hen willen we een nieuwe 
behandeling introduceren: CAR T celtherapie.’  

Dat gaan jullie nu onderzoeken bij 40 tot 50 kinderen. Waarom niet meer?  
‘Als je wil onderzoeken of een nieuwe behandeling beter is dan de huidige behandeling, 
begin je altijd in een kleine groep. Om te onderzoeken of de behandeling veilig, effectief 
en haalbaar is. We hebben berekend dat we een groep van 40-50 patiënten nodig hebben 
om met zekerheid te kunnen zeggen of de CAR T celtherapie effectief genoeg is om als 
standaardbehandeling te ontwikkelen. Deze studie kan het bewijs leveren waarmee je 
verder kunt opschalen. Want dan komen niet alleen uitbehandelde patiënten in aanmerking, 
maar ook de patiënten die nu worden behandeld met chemotherapie, bestraling en 
stamceltransplantatie. Dan praat je over een veel grotere groep. En niet alleen leukemie, 
maar het zet ook een grote stap om deze behandeling mogelijk te maken voor bijvoorbeeld 
hersentumoren.’  

Wat verwacht je dat het perspectief voor hen is met CAR T celtherapie?  
‘Momenteel is de 5-jaarsoverleving voor deze groep zo’n 10%. We verwachten dat dat met 
CAR T celtherapie naar 40-50% kan. Dat zou een enorme doorbraak zijn. Bij deze vorm van 
kanker zijn de aanwijzingen bovendien dat als je zó lang ziektevrij bent, de ziekte ook weg 
blijft. Daarnaast verwachten we helaas ook dat er een groep patiënten zal zijn bij wie CAR 
T toch niet aanslaat. Dat kan te maken hebben met eigenschappen van de tumor, maar ook 
het afweersysteem van de kinderen. Het komt voor dat het afweersysteem zich keert tegen 
de CAR T cellen. Het unieke aan ons onderzoek, is dat we als eersten in Europa CAR T cellen 
gebruiken die volledig humaan zijn. Dat verkleint de kans op die ongewenste afweerreactie. 
En door nu deze behandeling aan deze kinderen te geven, kunnen we dit ook daadwerkelijk 
onderzoeken: wat maakt dat de behandeling voor de ene groep wél en de andere groep niét 
aanslaat? En wat kunnen we doen om de tweede groep dan alsnog op de behandeling te 
laten reageren 

Dr. Friso Calkoen Kinderoncoloog, coördinator cellulaire therapie Pacman project 
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Golfbaan De Voortwisch heeft sinds medio 
september 2014 de beschikking over 18 prachtige 
holes in een sfeerrijk coulissenlandschap op één 
van de mooiste plekjes in de Achterhoek. Deels 
parkbaan met fraaie waterpartijen en deels bosbaan met glooingen 
garanderen de nodige afwisseling voor de golfers. Naast de 18 holes 
baan, par 21, beschikt de golfbaan ook over 6 korte oefenholes en 
sinds enige jaren is de geheel nieuwe deels overdekte drivingrange 
geopend met kleurrijke targets waar men zijn/haar slagenarsenaal 
kan oefenen. Bij de Golfschool  Radflaggolf kunnen leden en gasten 
lessen boeken. Zowel de beginnende als de gevorderde spelers 
kunnen met behulp van een geavanceerd videosysteem hun 
spelniveau verbeteren
 
Vredenseweg 150, 7113 AE Winterswijk. Tel. 0543-562525

Verscholen in het prachtige
Achterhoekse coulisselandschap vindt
u golfbaan ’t Zelle. Een schitterend
golfcomplex, dat zowel de beginnende
als de geoefende golfer weet te boeien.
Al direct als u de statige oprijlaan opdraait, ontdekt u de rustieke
ligging en de ongekende uitdagingen die ’t Zelle in petto heeft. Van
een volwaardige 18 holes wedstrijdbaan en een 9 holes short golfbaan
tot en met een deels overdekte en verwarmde drivingrange en een
pitch- en puttinggreen met zandbunker.

Varsselseweg 45, 7255 NR Hengelo (Gld)/Bronckhorst.
Tel. 0575-467533

Net over de grens met 
’s-Heerenberg bevindt zich 
de golfbaan van Golfclub 
Borghees, een uitstekende 18 
holes golfbaan op maar liefst 
100 hectare, voor zowel de beginnende als de geoefende golfer een 
ware uitdaging. De eerste 9 holes bieden een prachtig uitzicht op de 
Elterberg, terwijl op de tweede 9 holers meerdere waterpartijen voor 
velen een extra handicap betekenen. Ter nagedachtenis aan Helmut 
Fassin, oud-directeur van Katja-Fassin B.V. organiseert de Rotaryclub 
Bergh i.s.m. Bergh in het Zadel een golfdag op de baan in Borghees. 
De opbrengst van deze golfdag gaat net als de overige golfdagen 
van dit jaar naar het onderzoek van het Máxima Centrum in Utrecht. 

Abergsweg 30, D-46446 Emmerich. Tel. 0049 282292710 

Het Prinses Máxima Centrum is sinds 2018 ons nationale centrum voor alle kinderen met kanker. Jaarlijks wordt bij 
ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker gesteld waarvan nog altijd 1 op de 4 kinderen overlijdt. Hiermee is het 
de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen. Van de kinderen die genezen heeft ruim 75% minimaal één late 
gezondheidsklacht als gevolg van de behandeling. Om de kansen voor kinderen met kanker te verbeteren hebben 
zij uiterst gespecialiseerde zorg nodig. Zij zullen hun leven lang profijt hebben van de gezondheidswinst behaald 
met de nieuwste technieken. Dat is waar het Prinses Máxima Centrum voor staat.  

Missie & Aanpak Het Prinses Máxima Centrum heeft als missie ieder kind met kanker te genezen met optimale 
kwaliteit van leven. Om deze missie te realiseren is de kinderoncologische zorg én research gebundeld onder 
één dak en dat is uniek. Het samenbrengen van beide expertises intensiveert en versnelt onderzoeken zodat deze 
direct geïmplementeerd kunnen worden in behandelingen. Hiermee krijgt elk kind de best mogelijke behandeling 
en een verhoogde kans op overleving. Daarnaast is er veel aandacht voor kwaliteit van leven. Het Prinses Máxima 
Centrum staat door deze geïntegreerde aanpak in de wereldwijde top vijf van kinderoncologische centra en het is 
het grootste kinderkankercentrum van Europa. 

Thema’s en activiteiten binnen research Doordat bijna ieder kind meedoet aan één of meer onderzoeken is de 
beschikbaarheid en kwaliteit van data en onderzoeksmateriaal zoals tumorweefsel sterk verbeterd. Dit staat ter 
beschikking voor andere onderzoekers in getoetste onderzoeksprojecten. Onderzoek omvat alle aspecten (funda-
menteel - translationeel en klinisch) en is gericht op zowel verbetering van genezingskansen als verbetering van 
kwaliteit van overleven door vermindering van bijwerkingen van behandelingen. Nu en later. 

Onderscheidende elementen & recente successen Op dit moment geven innovaties in de zorg en research zoals 
de ontwikkeling van organoïden en sequencing van alle tumoren een impuls aan nieuwe behandelmethoden zoals 
immunotherapie en stamceltransplantatie. 

De Prinses Máxima Centrum Foundation De Prinses Máxima Centrum Foundation heeft een cruciale rol het cen-
trum van impulsen te voorzien en een versneller te zijn in het realiseren van de missie. Dankzij schenkingen van 
o.a. particulieren, bedrijven, fondsen en stichtingen kan de Prinses Máxima Centrum Foundation bijdragen om 
voorzieningen te realiseren, innovatieve behandelingen te ontwikkelingen en vooruitstrevend onderzoek te doen 
die buiten de reguliere begroting of zorgdekking vallen. En daarmee een overbrugging of vliegwiel creëren. Deze 
voorzieningen, behandelingen en onderzoek hebben vaak een innovatief karakter en zijn van cruciaal belang voor 
de kans op genezing én het welzijn van het kind en gezin tijdens het langdurige proces van behandelingen en 
opnames en in de herstelperiode daarna. 

HET PRINSES 
MÁXIMA 
CENTRUM  


