
Hallo lezers van Middelstum-info. 

Mag ik aan u voorstellen: Team Rising Sun! Het team dat zich nog steeds inzet voor Opgeven is geen 

optie/Alpe d’HuZes/KWF. Op 1 juni 2017 willen we de Alp weer gaan beklimmen. En hiervoor hebben 

we allerlei activiteiten opgestart waar we u graag op attenderen en waarbij we u van harte welkom 

heten. 

In het klein zijn we begonnen met appels, druiven, jam, boeken en poppen te verkopen aan de 

Heerestraat 30 (fam. Bulthuis). Ondertussen aangevuld met verse eieren. Veel Middelstummers hebben 

“ons” al ontdekt en door wat te kopen ons gesteund, heel erg bedankt daarvoor. Zolang het weer het 

toelaat proberen wij daar ons kraampje buiten te stallen. In Kantens verkopen we altijd aardappelen en 

eieren, soms tijdelijk aangevuld met andere producten. Bijv. op dit moment uien. 

 

Als u ook wat te verkopen heeft en u wilt dat graag binnen doen, dan wil ik u uitnodigen om op 9 

december naar ’t Schienvat in Kantens te komen. Samen met Jeanet Pool (beheerder van t Schienvat) 

organiseren wij een kerstmarkt van 19.00 – 22.00 uur. Wilt u meer informatie of u aanmelden, mail mij 

dan op: harrietwassink@hotmail.com. Wij staan er weer met onze Alpe d’HuZes-broden en ons teamlid 

Pol Wijnberg is illustrator en ontwerpt kerstkaarten die zij verkoopt voor Opgeven is geen optie. 

Wilt u weten waarom wij dit doen, wat we er voor gedaan hebben en voor gaan doen, dan heet Team 

Rising Sun u van harte welkom op 25 november as om 20.00 uur in ’t Schienvat in Kantens. Daar geven wij 

een presentatie van november 2014 tot 1 juni 2017. De koffie staat klaar, entree is gratis. U wordt de 

mogelijkheid geboden om een donatie te doen voor ons doel: Opgeven is geen optie/Alpe d’HuZes/KWF. 

U kunt ons volgen via facebook, onze pagina heet Team Rising Sun. En ook via Middelstum-info zullen we 

u zo veel als mogelijk op de hoogte houden van ons reilen en zeilen. 

Vriendelijke groet, Team Rising Sun 

Bron & foto: Team Rising Sun (20 oktober 2016) 

 


