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De kans is zeer groot dat vanaf
december de eerste land -
genoten een derde dosis van 
een coronavaccin krijgen. 
Dat zegt Dirk Ramaekers, hoofd
van de vaccinatietaskforce, 
die  momenteel bezig is met 
de  praktische uitwerking van 
die derde prik. • BRECHT HERMAN •

«Met vrij grote zekerheid kunnen we
 zeggen dat we wellicht eind dit jaar, zeker
begin volgend jaar, zullen beginnen met
het toedienen van een bijkomende dosis
van een coronavaccin. Die extra prik is een
booster om de immuniteit van de eerste
vaccinatieronde op te krikken», vertelt
 professor Ramaekers. Of alle Belgen dat
 extra vaccin zullen krijgen, is nog niet
 beslist. «Daarover lopen nog studies.
 Misschien is het  enkel voor de risico -
groepen, maar we  houden er toch rekening
mee dat het voor iedereen zal zijn.»
Daarom is de taskforce al enkele weken
 bezig met het praktische vraagstuk van
‘fase 3’, zoals dat heet. «Bedoeling is om de
Covid-vaccinatie in het reguliere systeem
in te werken. Er zullen in eerste instantie

nog wel vaccinatiecentra overblijven, maar
in plaats van de huidige 150 zullen het er
misschien 1 of 2 per provincie worden. Het
werk zal verschuiven naar huisartsen,
thuisverplegers, bedrijfsartsen en apo -
thekers. Hoe dat allemaal zal verlopen,
 onderzoeken we momenteel. Zo kan één
patiënt nog niet zomaar voor zijn spuitje
naar de huisarts stappen, want één flacon
van een vaccin bevat meerdere doses die zo
snel mogelijk moeten worden toegediend.
Dat blijft vervelend.» Europa tekende
 vorige week nog een contract met
Pfizer voor de levering van 1,8 mil-
jard vaccins tegen eind 2023. Die
vaccins zullen aangepast zijn om
beter te beschermen tegen nieuwe
varianten van het virus.

DERDE PRIK 
VANAF DECEMBER

FINANCIËNMINISTER
VINCENT VAN PETEGHEM
«Als u mij 
de nieuwe Dehaene
wil noemen, is dat
goed voor mij» 

LAURA TESORO (24)

«Je moet
 ongelukkig
zijn geweest
om het geluk
te  herkennen»

VOOR DE POETSHULP KOMT... 
POETSEN WE ZELF

Vaccinatiefraude 
in Diest eist 
een tweede ontslag
In de nasleep van de vaccinatiefraude in
Diest is een tweede ontslag gevallen. De
samenwerking met stadsmedewerker
D.L. (50) is met onmiddellijke ingang
stopgezet. De vrouw getuigde gisteren
nog in deze krant. Ze zei toen dat haar
niets verweten kon worden. «Hoe kon ik
weten dat het krijgen van een vaccin
 tegen ‘de regels’ was, als zelfs mijn
 leidinggevenden vaccinaties ontvingen?
Een ontslag om dringende reden zou
buitenpro por ti o neel zijn. Het is de stad
Diest die ervoor gekozen heeft het
 callcenter in  eigen beheer uit te voeren,
en niet aan professio   ne le organisa ties
over te laten.» Vorige week kwam het
stadsbestuur erachter dat enkele van
haar werknemers voor hun beurt
 gevaccineerd werden. Eén medewerker
werd vorige vrijdag al ontslagen. (PGA)

Ook belastingen gaan
omhoog na deze crisis
Alle prijzen stijgen, en ook onze belastingbrief
zal dat doen, zo voorspellen economen. Meer
zelfs: ze zijn daar zeker van. Dat blijkt uit de
prijsbarometer van ‘Het Laatste Nieuws’ en
‘VTM Nieuws’. Zo gaf ons land 35 miljard euro
aan steunmaatregelen uit, en waren er 10 mil-
jard minder inkomsten. Gevolg: het begro-
tingstekort loopt verder op. «Een groot deel
van de financiële put zullen we wel zelf
 moeten dempen», zegt econoom
Geert Noels. «Dat zal men in eerste
instantie proberen door te snijden
in overheidsuitgaven. Maar het
 betekent onvermijdelijk ook
 nieuwe en hogere belastingen.»
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BROER VAN SOFIE MUYLLE 
«Dat ze de schuld
eigenlijk op haar
steken, maakt me

zó kwaad»

Fo
to

 P
ie
te

r-
Ja

n 
Va

ns
to

ck
st
ra

et
en

SJOEMELEN ZIEKENHUIZEN MET BEZETTING COVID-BEDDEN? 4BLZ.

DIT WEEKEND AAN HET FEEST?
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Anijslikeur met een twist
De Genkse familie Bongiorno, met roots in Sicilië, brengt met haar oude
familierecepten al enkele jaren iconische Italiaanse dranken op de markt.
Hun Limoncello werd in 2020-2021 zelfs verkozen tot Best Product of the
Year. Aan dat succesverhaal breien ze nu een vervolg met hun Sambuca,
een anijslikeur met een verminderde hoeveelheid suiker, en SamNera,
een sambuca met drop en Siciliaanse citroenzeste. Beide kunnen gemixt
worden in cocktails, aangelengd worden met tonic of spuitwater of 
gewoon puur gedronken worden. 
Bongiorno Sambuca (38%) voor 23,20 euro (70 cl) en Bongiorno SamNera
(28%) voor 25,80 euro (70 cl). Bij drankenhandels. www.bongiorno.eu
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Niets zo gezellig als samen met  je gezin of wat
vrienden de dag af te sluiten met een heerlijk
aperitief. Met deze nieuwigheden maak je er 
voor jong en oud iets lekkers van en breng je 
instant sfeer. KRISTEL MAURIËN

Een traditioneel hapje bij het aperitief is in Vlaanderen vaak
een droog worstje of salami. Omdat steeds meer mensen min-
der vlees en/of minder vet willen verorberen, bedacht charcu-
teriefabrikant Aoste een nieuw gamma van droge worstjes:
Aoste Plus. De basis is nog steeds hetzelfde: charcuterievlees.
Maar een deel van het vlees en vet werd vervangen door
groenten zoals peterseliewortel en boterbonen. Het resultaat
is even smaakvol, maar dan wel met 30% minder vet en 15%
meer groenten. 
Aoste Plus Bistro, Time, Snack Pur Porc en Salami. Vanaf 2,79 euro
tot 3,49 euro. Bij Delhaize, Carrefour, Spar en Match. 

Worstjes met… groenten

Hummus met pit

«Het leven is een feestje, je moet alleen zelf de slingers ophangen»,
klinkt het. Dat doe je makkelijk met dit kleurrijke lichtsnoer van
Hema, dat zowel in de tuin als op het terras gebruikt kan worden.
Handig is dat dit lichtsnoer met gekleurde led-lampen een schake-
laar met een timer heeft. Gezelligheid gegarandeerd.
Led-lichtsnoer met 20 lampen. 14 euro. Bij Hema of www.hema.be.

En toen 
was er licht…

Hard seltzers zijn immens populair
in de Verenigde Staten, maar ver-
overen nu ook onze contreien.
Deze drankjes van bruiswater met
een natuurlijk fruitsmaakje en een
laag alcoholpercentage worden
gretig gedronken door jongeren,
maar vallen ook steeds meer in de
smaak bij liefhebbers van pure, na-
tuurlijke dranken. Op zo-
merse avonden lessen de
Somersby Hard Seltzers
met frisse smaakjes zoals
limoen of mango en pas-
sievrucht ongetwijfeld de
dorst. Met 4,5% al-
cohol en amper
30 kcal zijn deze
drankjes ideaal
voor een light
aperitief. 
Somersby Hard
Seltzers Lime of
Mango & Passion-
fruit. 1,99 euro.
Bij Colruyt.

Light aperitief 

Op zoek naar een gezond aperitiefhapje maar geen zin om
zelf iets de bereiden? De kleurrijke hummusvarianten van EXKi,
het Belgische ‘fastfoodrestaurant’ met natuurlijke producten, kan
je voortaan ook via Deliveroo aan je deur laten leveren. Deze 100%
vegan hummusgerechten — ‘Energy Salades’ — zitten boordevol
groenten, granen en gezonde vetten. Ze zijn verkrijgbaar in zeven
smaken zoals rode linzen-, tomaten- , wortel-miso- of kikkererwten-
hummus met verschillende toppings.
Energy Salades van EXKi. Vanaf 7,30 euro. www.exki.be of wwwx.deliveroo.be

Instant 
aperosfeer

NIEUW IN DE WINKL

Servies met positieve vibe
De Brits-Israëlische chef-kok Yotam Ottolenghi
maakte voor Serax een collectie serviesgoed waar-
van de positieve vibes afspatten. Hij ontwierp de
borden en kommen voor een van de leukste mo-
menten die er in het leven zijn: samenkomen met
vrienden en familie, een
hapje eten en verhalen
uitwisselen. Perfect om al
die aperohapjes te serve-
ren of om de gastvrouw of
-heer cadeau te doen.
Feast by Ottlenghi X Serax.
Van 6,50 euro (XS-schotel)
tot 79 euro (XL Serveer-
bord). Bij keuken- of 
cadeauwinkel en 
www.serax.com

Excentrieke chips
Chipsfabrikant Lay’s kwam op het idee om
nieuwe variëteiten te lanceren met de smaak
van bekende fastfoodketens als Pizza Hut,
Subway en KFC. Waarnaar het dan smaakt?
Een Pizza Hut zou doen denken aan een
cheesy margherita, KFC naar crunchy chicken
en Subway naar Sticky sweet teriyaki.Maar
oordeel dus vooral zelf.   
Lay’s Iconic Restaurant Flavors. 1,59 euro (150 g).
In de supermarkt en desbetreffende fastfood -
ketens.

Krokante
groente-
schijfjes
Als voedings-
deskundige
wilde Klaartje 
Mertens haar zoontje Lou absoluut
goede eetgewoonten aanleren.
Eerst bedacht ze verse, kant-en-
klare groentepurees voor hem,
en nu gezonde groenteschijfjes
waarvan de hele familie kan smul-
len bij het aperitief of als snack. 
De groenteschijfjes met een smeu-
ïge binnenkant en een krokant jas-
je zijn verkrijgbaar in verschillende
varianten zoals zoete aardappel,
wortel-kaas, broccoli-kaas en ge-
mengde groenten. Klaarmaken
doe je in de pan, friteuse of air fryer. 
Just groenteschijfjes. Vanaf 4,25 euro.
Bij Bioplanet. www.justfoods.be

Makkelijk bijschuiven
Nu we stilletjes aan weer met wat meer mensen mogen samenko-
men, is het wel handig om snel een comfortabele stoel bij te zetten.
Casa heeft kleurrijke, stapelbare loungestoelen in alle kleuren van
de regenboog om van je apero een gezellig samenzijn te maken. 
Loungestoel in- en outdoor. 59 euro / stuk. 
Bij Casa of be.casashops.com

Waxinelichthouders
met een verhaal
Van afgedankte materialen zoals glas, auto-
banden en verpakkingen maakt het Belgi-
sche IWAS stijlvolle, betaalbare, kleurrijke
gebruiksvoorwerpen die je huis en tuin 
opfleuren. Elk IWAS-product heeft dan ook
een verhaal: zo was elk product van glas
ooit een wijn- of bierfles. Voor elk verkocht
product uit de IWAS-collectie wordt er een
maaltijd aan een schoolgaand kind in Indo-
nesië geschonken.  
IWAS waxinelichthouders. 14,95 euro voor vier
kleurrijke stuks. www.iwas.be
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