PERSBERICHT

Oosterlengte Maaltijdservice bouwt aan Groningse toekomst
Nieuwe keuken in Oude Pekela biedt verse maaltijden uit de streek
Op dinsdag 1 maart vindt om 14.30 uur de officiele starthandeling plaats van de bouw van de nieuwe
keuken van Maaltijdservice Oosterlengte. In dezelfde bijeenkomst wordt ook de start gemarkeerd van
een unieke samenwerking van zorgketen Oosterlengte, producentenorganisatie Gegarandeerd
Groningen en werkvoorzieningsorganisatie Synergon onder het motto ‘Zorg voor Groningen’.
Nieuwe keuken in Oude Pekela
Op het bedrijventerrein West in Oude Pekela, direct aan de nieuwe rotonde van de N 367, wordt
vandaag, 1 maart de starthandeling voor de bouw van de nieuwe keuken van Maaltijdservice
Oosterlengte verricht. Dit wordt gedaan door wethouder Hennie Hemmes van de gemeente Pekela en
Hennie Sanders, directeur-bestuurder van Oosterlengte. De keuken zal met ingang van september
2011 operationeel zijn. Op dit moment levert Maaltijdservice Oosterlengte dagelijks 2300 ambachtelijk
bereide maaltijden (waaronder ook streekgerechten) aan huis en in verpleeg- en woonzorgcentra. Het
aantal maaltijden kan in de nieuwe keuken doorgroeien naar 4000. De keuken biedt momenteel
werkgelegenheid aan meer dan 50 medewerkers en kan doorgroeien naar circa 80. De locatie is
centraal gelegen in Noord-, Oost- en Zuid-Oost-Groningen en zeer goed bereikbaar. Met moderne en
hoogwaardige apparatuur wordt de kwaliteit van de maaltijden gegarandeerd en wordt er ARBOtechnisch zeer verantwoord gewerkt. Maaltijdservice Oosterlengte is actief in de gehele provincie
Groningen (met uizondering van het Westerkwartier) en in de drentse gemeente Borger-Odoorn.
Met de keuken is een investering gemoeid van 3 miljoen euro. Een gedeelte van de
bouwwerkzaamheden wordt verricht in de vorm van een werkleertraject.
Zorg voor Groningen: regionale krachtenbundeling
Oosterlengte heeft vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een visie op regio-inkoop
ontwikkeld. Een van de concrete manieren waarop dit vorm krijgt is in de start van een duurzame en
langjarige samenwerking in ‘Zorg voor Groningen’. Oosterlengte, Gegarandeerd Groningen en
Synergon hebben een intentieovereenkomst gesloten ter stimulering van de regionale economie,
werkgelegenheid, goede zorg, behoud van een dynamisch en economisch gezond platteland en
gezonde, verse en smaakvolle producten uit eigen regio. De begeleiding is in handen van een
vertegenwoordiger van de Taskforce Multifunctionele Landbouw van het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie. Landelijk zijn er meerdere initiatieven op dit vlak, maar nog niet op de
schaal van ‘Zorg voor Groningen’. Zo wordt nu gestart met het benutten van streekproducten voor de
maaltijden van maaltijdservice Oosterlengte, ‘direct van het land naar de klant’. De afname van
voedingsproducten uit eigen regio bedraagt voor Oosterlengte ca € 400.000. Dit kan de komende tijd
oplopen tot 1 miljoen euro op jaarbasis. Synergon neemt in de logistiek en de verwerking van de
streekproducten.
NOOT voor de redactie, niet voor publicatie:
Het programma is als volgt:
14.30 uur
- ontvangst met koffie/thee in de tent op het terrein
14.45 uur
- start officieel gedeelte met toespraak wethouder Hemmes
15.00 uur
- starthandeling bouw door de heer Hemmes en mevrouw Sanders
15.30 uur
- aftrap ‘Zorg voor Groningen’
15.45 uur
- napraten met een hapje en een drankje en de mogelijkheid tot bezichtiging en
proeven van streekproducten
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
contactpersoon: mevrouw Hennie Sanders, directeur-bestuurder Oosterlengte 0597-471700
Voor informatie over de deelnemende organisaties:
www.oosterlengte.nl
www.gegarandeerdgroningen.net
www.synergon-ws.nl
www.multifuncionelelandbouw.nl

