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BRASSCHAAT
Voltallige oppositie protesteert tegen uitdoofscenario poetsdienst
De oppositie – CD&V, Vlaams
Belang, Brasschaat 2012 en PVDA
– protesteerde voor de gemeenteraadszitting op straat om hun ongenoegen te uiten over het uitdoofscenario van de gemeentelijke poets- en karweidienst. Het
gaat om bijna zestig werknemers.
Zo’n 150 mensen waren afgezakt
naar de Verhoevenlei. Ze werden
toegesproken door Rob Eeman
(PVDA), Inge Hermans (Bras-
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schaat 2012), Luc Van der Schoepen (Vlaams Belang) en Bart
Brughmans (CD&V).
Alle sprekers hekelden de ‘platte
besparing’ en legden er de nadruk op dat het om meer dan
poetsen gaat. “De poetsdienst
speelt ook een sociale rol.” De 53jarige poetsvrouw Mireille Eichinger kon dit beamen. “Wij gingen
soms na onze uren bij de klanten
langs.” Schepen van Sociale Za-

KALMTHOUT, MERKSEM
Ann Denert en Gunther Rombouts produceren schoonheidsproducten Tinge ook zelf

Duo ontwikkelt 100%
natuurlijke cosmetica
Veel reclamespots tonen verzorgingsproducten als natuurlijk product. Toch is niet alles zo puur
natuur als het wordt voorgesteld.
Ann Denert (39) en Gunther Rombouts (46) uit Kalmthout ontwikkelden een gloednieuw proces om
100% natuurlijke verzorgingsproducten te produceren.
Tinge heet deze Belgische, zelfs
Antwerpse, cosmeticalijn. “Heel
wat verzorgingsproducten claimen ‘natuurlijkheid’. Maar vaak
zijn ze voor 60% opgebouwd uit
water, aangevuld met voor 35%
hulpstoffen, zoals bewaarmiddelen, om het product stabiel te
houden. Voor de zachte textuur
worden siliconen gebruikt. De
overige 5% moet bestaan uit actieve bestanddelen. Hier zit de
grote kost. Bij de meeste grote
merken zit er slechts 1% in en
wordt de rest opgevuld met zouten. In Tinge zitten minstens voor
4% actieve bestanddelen. Planten
en huid zijn biocompatibel, het
zijn levende organismen en hun
functioneren is vergelijkbaar met
onze huid”, steekt Ann Denert
van wal.
De idee voor Tinge begon al in
2016 te rijpen. Een jaar later ontstond HeW Pharma in Merksem.
Op de Vaartkaai rollen sinds september 2018 de eerste dagcrèmes
van de band. Het productieproces
is erg innovatief. Gunther Rombouts, die van opleiding ingenieur is, ontwikkelde het zelf. “Cosmeticaproductie gebeurt vooral
in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Farmareuzen zijn nog
niet in staat om natuurlijke formules te produceren.”

Productielijn
Aangezien de kennis over natuurlijke formules niet in ons land
beschikbaar is, werkt het team samen met drie labo’s in Italië,
Zwitserland en Frankrijk. Zo zijn
ze gekomen tot een minstens 95%
natuurlijke samenstelling. “Het
moeilijkste is om het product stabiel te houden. In ons land kan
geen enkele productielijn zo’n
stabiel natuurproduct afleveren.”
HeW Pharma maakt ook gezuiverd water en verwacht tegen het
einde van het jaar zo’n 950 liter
per uur te kunnen produceren.
“Er is nu al veel vraag van andere

bedrijven. Dus ook daar willen we
een voortrekkersrol in spelen.”
Het gamma producten van Tinge
is uitgebreid van dagcrèmes naar
verzorgings- en reinigingsproducten, en een lijn voor zwangere
vrouwen en baby’s. De producten
werden aan zeer strenge testen
onderworpen. HeW Pharma trekt
het puur natuurlijke ook consequent door in zijn verpakking.
“We werken met glazen potjes,
het deksel is gemaakt van afvalhout. De duurzame displays van
afval van de rubberboom. Na 25
jaar is zo’n boom op en in plaats
van die te kappen en te verbranden, worden er dergelijke zaken
van gemaakt. De flesjes van de
mama- en babylijn zijn gemaakt
van suikerriet en dus voor 100%
recycleerbaar.”
Gunther Rombouts (46) en Ann Denert (39), de gezichten achter Tinge.
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De dagcrèmes rollen in de fabriek in Merksem op de Vaartkaai van de
band. FOTO ELKE LAMENS

Tinge, alleen bij apothekers te
testen. FOTO ELKE LAMENS

Nieke van den Assem gebruikt
Tinge tegen acne. FOTO RR

Alleen bij apotheek
Tinge is alleen te koop bij de apotheek, een bewuste keuze. “Een
apotheker kan uit de beschrijving
afleiden dat dit echt wel zuivere
producten zijn. De apothekers reageren ook erg positief, want ze
krijgen veel concurrentie van supermarkten en webshops.”
Dat wil apotheker Lieve Van
Campfort uit Brecht beamen.
“Steeds meer klanten, en vaak
jonge mensen, vragen expliciet
naar natuurlijke producten. Wetende dat de productie van Tinge
wetenschappelijk onderbouwd is,
heb je er ook meer vertrouwen in.
Dat kunnen we ook aan onze
klanten doorgeven. De vragen
over allergieën en zo meer kunnen we meteen beantwoorden.
Dat kan niet bij producten die je
online koopt. Ik merk dat mijn
klanten er enthousiast over zijn,
zeker over de babylijn. Klanten
komen er al voor terug.”
Nieke van den Assem (33) uit
Meer (afkomstig van Schoten) is
zo iemand. “Ik kamp al heel lang
met acne en zocht crèmes die de
huid niet nog vetter maken. Ik
heb zowat alle bestaande en bekende merken geprobeerd, maar
ik kreeg telkens het gevoel dat ik
een masker op had. Ik gebruik nu
sinds een jaar Tinge en zie echt
resultaat. De crème trekt snel in
en ik heb geen vet gezicht meer.
De acne is ook verminderd.”
ELKE LAMENS

i

www.tinge.be

ken Karina Hans (N-VA) zegt dat
een poetsdienst geen kerntaak
van de gemeente is. “We houden
wel de vinger aan de pols bij de
problematiek van vereenzaamde
en hulpbehoevende ouderen”,
zegt ze. Tijdens de raadszitting
ontspon zich een lange discussie
tussen meerderheid en oppositie.
Burgemeester Jan Jambon
(N-VA) was verontschuldigd om
evidente redenen. (jbr)

KALMTHOUT

Zoete Dreef

Veertig sociale
huurwoningen

In de Zoete Dreef komen veertig
sociale woningen. FOTO EVDW

Kalmthout en de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning werken samen om in de Zoete
Dreef veertig sociale woningen te
bouwen. Acht daarvan zijn bestemd
voor bewoners met een beperking.
Voor senioren komen er vier blokken met telkens acht appartementen. De bouw start in 2020.
“Met de vergrijzing van de bevolking neemt ook de nood aan aangepaste woningen toe. Ook voor mensen met een beperking moet zelfstandig wonen toegankelijker
worden. Daarom werkt Kalmthout
en de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning aan een
project voor veertig woningen.
Acht daarvan zijn bedoeld voor bewoners met een beperking en gaan
uit van de vzw Spectrum. De andere vier blokken met telkens acht appartementen richten zich tot senioren. Om het groene karakter van de
gemeente te accentueren, komen
er geen afzonderlijke tuinen, maar
opteren we voor een parkgebied”,
legt schepen van Ruimtelijke Ordening Jef Van den Bergh (CD&V) uit.
“De Zoete Dreef is de ideale locatie
voor zo’n nieuw bouwproject, omdat de site vlak bij voorzieningen
als dienstencentrum De Groten Uitleg en de bibliotheek ligt. Dat is een
voordeel voor wie beperkt mobiel
is. Dat kunnen senioren zijn, maar
ook personen met een handicap en
dat zijn precies de doelgroepen
voor dit project. In de wooneenheden voor de vzw Spectrum wordt
zorg op maat aangeboden. Dat is
echter niet het geval voor de seniorenwoningen. Met dit project willen we de thuiszorg zo veel mogelijk centraliseren. Zo kunnen sociale diensten efficiënter worden
georganiseerd. In het nabijgelegen
dienstencentrum De Groten Uitleg
kunnen bewoners terecht voor een
maaltijd”, vult burgemeester Lukas
Jacobs (CD&V) aan. Bouwen is iets
voor 2020.
Omdat het om sociale woningen
gaat, verloopt de verhuur van de
via De Ideale Woning. Om in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. (evdw)
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