
  Wintermarkt 
               Zaterdag 10 december 11-16.00 uur

Zaterdag 10 december is het, na een paar seizoenen te hebben overgeslagen, 

gelukkig weer zover: een markt op Landgoed de Rading waar lokale producen-

ten en lokale duurzame activiteiten worden gepresenteerd. Er is mogelijkheid 

om de tuin te bezoeken, om een boerenkoolpakket samen te stellen en even 

lekker wat te eten en te drinken. Wat kan je allemaal verwachten?

 * Piment / De Rading - Hapjes, drankjes, lunch, kant en klare gerechten om mee te nemen * Zorggroep de Ra-

ding - vogelhuisjes, kerststukjes, oorwormenhotels * Tuinderij LandinZicht - Boerenkool, aardappelen en rook-

worst, kom meer te weten over de bio-zelfoogsttuin * Elsie le Coq - viltprodukten * Ons Eten Hilversum - Bio-

producten / alles over de voedselvereniging en producenten * De Bonte Parels - biologische zuivel * Boerderij van 

Herk Aberdeen Black Angus vee - winkel en producten * Toma Bloemenservice - Bloemstukken /  over zelfoogst, 

bloem-aandelen en workshops * Kipeigen/Buitenhof - eieren en vleeshaantjes, fruit, groentepakketten en regenera-

tieve landbouw * Brigitte van Mechelen - Aardewerk, pottenbakken, Raku stoken * Plantaardiger - Vegan-blogs 

en lokale kruidenthee * Martin Stevens - Wilde planten voor in de tuin, informatie over ‘Wilde Weelde’ * Maria 

Bornemann - Tassen, sierkussens en meer van recycle spijkerbroeken. Sieraden en versieringen voor in huis van recy-

cle materialen. * Energiecoöperatie Wijdemeren - kennis over onze energie * De Grote Bourgondiër - workshops 

fermenteren 2023 * Odile Oort - praktijk voor energetische therapie en kruiden: over het werk, workshops kruiden 

en edelstenen. * Buurtkastjes WIJdemeren - een inzamelingsactie om te helpen zorgen voor inwoners in zware tij-

den. * Feeling-healthy.net - Natuurlijke supplementen van Beyuna  * Annemieke Glutenvrij - workshops gluten-

vrij voedsel  * Atike Amat - producten met kruiden

De markt start om 11:00 uur en sluit om 16:00 uur   Adres: Rading 1B in Hilversum

Landgoed de Rading wil een inspirerende plek zijn waar zorg voor mens, voedsel en onze groene om-

geving centraal staan. Met de zorggroep, de horeca en de zelfoogsttuinderij geven we hieraan handen en 

voeten. Samen met veel andere duurzame ondernemingen vormen we een duurzaam netwerk
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