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Op 20 januari legt Donald Trump de eed af als 45ste president van de Verenigde Staten. Hij is de eerste
president zonder politieke ervaring. Acht dagen later tekent hij een decreet waardoor de toegang tot de VS
wordt ontzegd voor reizigers uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan, Ethiopië en Syrië, ook als zij een visum of
werkvergunning voor de VS hebben.
Noord-Korea houdt de wereld onder schot.
Kim Jong-Un is fier op zijn kernwapenarsenaal en wil dat ook tonen aan de wereld.
Peter Verhelst wint voor de derde keer op rij de Herman de Coninckprijs voor de beste dichtbundel.
Hij krijgt ook de Publieksprijs voor het mooiste ‘gedicht’.
IS zal ook 2017 inzetten met een terroristische aanslag in Reina (Istanboel).
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Eind 2016 waren er in ons
land meer dan 20.000
mensen met een flexi-job
in de horeca. Dat blijkt uit
cijfers van staatssecretaris voor Bestrijding van
Sociale Fraude Philippe
De Backer (Open Vld). De
Backer houdt een pleidooi
om flexi-jobs uit te breiden
naar bakkers en slagers.
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In 2016 kreeg België er ruim
een zesde meer nieuwe
brouwerijen bij, goed voor 33
nieuwe artisanale bierbrouwerijen. De bierconsumptie
in ons land daalt wel, maar
speciaalbieren winnen terrein
op pils. Zie ook p. 176.
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De Belg besteedde in 2016
voor 20 miljard euro aan voeding buitenshuis. 12 miljard
werd daarvan uitgegeven
in restaurants. Dat blijkt uit
cijfers van het kenniscentrum
voor buitenhuisconsumptie
Foodservice Alliance. Dat
is 3% meer dan in 2015.
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Maaltijdbezorgdienst
UberEats heeft een deal
gesloten met AB InBev
om aan Brusselaars thuis
bier te bezorgen.
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Door de schaarse aanvoer
van verse vis moet een
aantal viswinkels een tijdje
de deuren sluiten. Wie de
winkel wel openhoudt, moet
dure prijzen aanrekenen.
Dat komt door het slechte
weer en een vissersstaking
in IJsland. Bovendien is
een aantal vissers vlak na
Nieuwjaar met vakantie.

Ardo, de West-Vlaamse
marktleider in diepvriesgroenten, kondigt aan
pesticideresten drastisch
terug te dringen door het
inzetten van drones en robots. De robot, uitgerust met
gps-systeem en camera’s,
kan nauwkeurig groenten van
onkruid onderscheiden en
zo nauwkeuriger sproeien.
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KULeuven en hogeschool
Thomas More Kempen
voeren in hun speciale
labs in Geel onderzoek
naar de manier waarop
insecten tot voedsel of
veevoeder verwerkt kunnen worden. Ze kijken uit
naar een samenwerking
met bedrijven en overheid om tot een Kempense
Insect Cluster te komen.
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Brouwerij AB InBev kondigt aan dat ze de prijs
van pilsbier verhoogt. Een
bak wordt 37 eurocent
duurder, de prijs van een
pint stijgt met 1,4 cent.
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Al 115 drankencentrales
hebben zich aangesloten
bij coöperatieve Prik & Tik,
dat zo een aantrekkelijk
alternatief vormt voor de
supermarkt voor dranken.

De Standaard-lezers verkiezen maaltijdleverancier
Deliveroo tot product van
het jaar 2016. 5.733 lezers
brachten online hun stem
uit. Deliveroo krijgt 1.779
stemmen en laat daarmee autobouwer Tesla
(1.653 stemmen) achter
zich. Smartphonespelletje
Pokémon Go strandt
op de derde plaats
met 1.108 stemmen.
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