
 

 
 

Slot editieZomerSmaak bij StadsTuinderij Piushaven 
Lokaal en lekker shoppen, scharrelen en smullen bij 013 Food markt-proeverij 
Donderdag 26 september van 18.00u tot 21.00u 

StadsTuinderij Piushaven organiseert deze zomer, in samenwerking met 013 Food, vier smaakvolle 
zomerse lokale streekmarkten c.q. -proeverijen, genaamd ‘ZomerSmaak’. Elke laatste 
donderdagavond van de maand tussen 18.00u tot 21.00u kunnen liefhebbers lekker en lokaal 
voedsel proeven én kopen bij de kramen en karren van streekboeren/-producenten uit de buurt én 
aanschuiven aan lange tafels op het sfeervolle groene marktplein om de verse aankopen te nuttigen. 
 
Franse streekmarkt taferelen in de Piushaven 
Wat was het gezellig én lekker tijdens de augustus editie! Ruim 400 liefhebbers genoten van de 
Franse streekmarkt sfeer, een keur aan verse heerlijkheden en het vrolijke koor in de tuin aan de 
Piushaven. 26 September is alweer de laatste editie van dit seizoen.Iedereen kankomen proeven en 
smullen van o.a. ambachtelijke kaas, wijn, bier, brood, crêpes, pizza, thee, koffie, ijs, biologisch vlees, 
vegetarische gerechtjes, plukfruit en verse soep. Scharrel zelf een lekker kostje bij elkaar.  
De StadsTuinderij wil met deze avondproeverijen 013Food, StadsTuinderij Piushaven én lokale 
boeren/producenten meer bekendheid geven en meer streekproducenten aan de tuin verbinden. 
Tevens de stadsbewoners direct in contact brengen met lokale boeren/producenten en hun 
producten. Vers en dichtbij is goed en gezond, en zeker ook lekker én gezellig. 

Genieten van gipsy, tango’s en Franse chansons met Klezmania 
Tijdens het shoppen en proeven kunnen bezoekers genieten van alle lekkernijen én van sfeervolle 
liveoptredens. Elke maand een andere artiest en stijl. 
26 September treedt Klezmaniaop. Gezellige muziek van gipsy, tango's tot Franse chansons. 
Met Saskia Bodelierop de mandoline/mandolinebanjo. Ferd van Gestel blaast de tuba/sousafoon. 
AloijsKlijberg bedient de knoppen op de accordeon en Theo van der Loo fiddelt er op los op zijn viool. 

Over 013 Food 
Voeding geven aan duurzaam leven. Onder die noemer draagt 013 Food bij aan de verduurzaming 
van de productie en consumptie van voedsel in Midden Brabant. Dat doet 013 Food door het 
initiëren en stimuleren van lokale, impactvolle foodprojecten. De foodprojecten die 013 Food 
ondersteunt richten zich op duurzame productie, het vergroten van bewustzijn met betrekking tot de 
waarde van voedsel en het voorkomen van voedselverspilling. Tot de partners van 013 Food behoren 
uiteenlopende food-initiatieven, bedrijven, boeren, restaurants, de gemeente, onderwijsinstellingen, 
de bibliotheek, stichtingen en andere partijen. Zie ook www.013food.nl 
 
Voor meer informatie en het volledige programma zie 

  

www.stadstuinderijpiushaven.nl/activiteiten/zomersmaak 
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