


New Day Impact is als ontwikkelingsorganisatie inmiddels bekend 
bij veel ondernemers uit de regio Apeldoorn maar ook daarbuiten. 
Velen haakten in de afgelopen jaren al aan bij originele events die 
het mogelijk maken om in Albanië, Kosovo en Brazilië projecten uit 
te voeren op het gebied van welzijn, zorg en educatie. 

Na golfsuccessen in voorgaande jaren en een afgeslankte versie in 
Coronatijd komen we nu terug met een uniek event: NDI Triple XL 
- een toernooi gespeeld op 3 prachtige banen in de omgeving van 
Apeldoorn.  

We nemen je mee op reis door de regio. Stap in de bus met je flight 
en laat je verrassen: 18 holes, 3 banen, 3 reizen en nog veel meer 3!
Met de opbrengst van dit golftoernooi wil New Day Impact een 
aantal nieuwe projecten bekostigen, zoals het New Day Housing 
project. In de afgelopen jaren zijn er veel kwetsbare families 
geholpen met een nieuw of gerenoveerd huis. De betekenis hiervan 
is enorm: een veilige, warme en droge plek geeft nieuwe hoop, 
nieuwe mogelijkheden en energie om zelf in beweging te komen, te 
kunnen werken en studeren. We vertellen er graag meer over op 14 
september.

NDI TRIPLE XL GOLFTOURNAMENT
14 september

AGENDA NDI TRIPLE XL
8.30    Ontvangst en check-in bij Golfclub De Scherpenbergh 

Ontbijtbuffet
9.00 Welkom door Paul de Lange, voorzitter van New Day Impact
9.30 Vertrek naar je eerste bestemming
10.30 Shotgun op 3 golfbanen
13.00 Lunch on the road
17.30 Borreltime op De Scherpenbergh 
18.30 Prijsuitreiking, korte presentatie en verloting
19.00  Triple dinner 
20.30 Entertainment in 3 delen waaronder muzikaal trio

MEEDOEN? RESERVEER NU 
EEN PLEK VOOR JE FLIGHT!
Datum: Woensdag 14 september 2022
Kosten: € 1.750,-

Special prices:
 € 1.300,- voor flightcaptains 2020  
€ 1.500,- voor deelnemers “The sky is the limit” 18 juni 2022 
€ 350,- voor deelname aan een golfclinic

Ontvangst en vertrekpunt:  
Golf & Businessclub De Scherpenbergh
Albaweg 43, 7364 CB Lieren

Aanmelden via: 
info@newdayimpact.nl o.v.v. Aanmelding Triple XL Golftournament


