r ldee Olster werkgroep: speciale afdeling in supermarkt

Meerproducten
uit streek op tafel
De werkgroep'lokale voedselvoorziening'timryert aan de weg in Olst.
Verantwoord voedsel uit de eigen
regio, dat is een groeiende trend."
Peter
Olst

De

Leunissen

voedselvoorziening

in

Olst

moet meer lokaal worden geproduceerd. Dat kan door bestaande
initiatieven als de Stichting Eetbaar Olst-Wifhe en De Overkempe bii elkaar te brengen, nieuwe
initiatieven toe te voegen en te ondersteuÍren. Dat wil de werkgroep
'lokale voedselvoorziening' voor elkaar krijgen. Die gaat op 19 december yàn start tiidens een bíieenkomst in het Middenhuis.
De werkgroep is onderdeel van

'Olst in transitie', waarbii het er-

om gaat dat Olst-Wijhe een ge-

meente met een goed ontwikkelde lokale economie en voedselvootziening moet worden. Volgens Ian Schenk van 'Olst in transitie' is de tiid riip om werk te maken van lokale voedselvoorziening. ,,Mensen voelen steeds meer

weerzin tegen het feit dat met
voedsel over de hele wereld wordt
gesleept. Voedselveiligheid wordt
steeds belangrijker gevonden. Het

streekproducg verantwoord voedsel uit de eigen regio, dat is een
groeiende trend."

Permacultuur

Schenk kan het weten. Hii beheert met een partner een tuin-

dersbedriif

in Zutphen

waar ge-

werkt wordt met permacultuur.
_

Een methode van kweken die ecologisch en duurzaam is en waarbif

onder meer gebruik gemaakt
wordt van de gunstige effecten
die diverse planten op-elkaar kunnen hebben.
,,We hebben via 'Olst in transitie' ongeveer twintig mensen die
belangstelling hebben om t€ w€rken aan lokale voedselvoorziening. Het is nog allemaal in de beginfase, maar er liggen volop kanqen. We willen echt komen tot

ll
Het is nog allemaal
in de beginfase,
maar'er liggen volop
kansen
-Jan t::"rn,'olst

in transitie'

concrete proiecten. Je kunt denken aan het vergroten van bewustwording en het aanleggen van
moestuinen. Ikzelf zou het biivoor-

beeld geweldig vinden als

de

Plus-supermarkt een aparde aÍtleling met streekproducten in zou
richten."

Blieenkomsten
De komende twee weken komt de
'transitie' in drie biieenkomsten
ter sprake. Op 13 december gaat
het over'anders consumeren en lokale economie, op 15 december
over'lokale duurzame energie'. Begin volgend iaar is bovendien een
bijeenkomst rond cultuur en educatie.
De biieenkomsten op

13

en

15

de-

cember hebben plaats in de ruimte boven de bibliotheek in het Holstohus aan de Ian Schamhartstràat. Atle biieenkomsten, ook
die in het Middenhuis aan de Rietgors op 19 december, beginnen
om 20.oo uur.

