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tische band”, zegt Tim. “We heb-
ben alle zes een verleden in 
diverse muziekgenres, waardoor 
iedereen sterk verschillende 
ideeën aan tafel brengt. We heb-
ben lang moeten experimenteren 
om tot een sound te komen waar 
we alle zes achter staan.” 

“We zijn even van de radar ge-
weest, dus we kunnen niet goed 
inschatten hoeveel volk zal ko-
men naar de nieuwe release”, 
zegt Tim. “Ons eerste optreden 
ooit was in een café voor zeven 
man. Ze waren aan het pokeren 
en vroegen of het stiller kon”, 
lacht hij. “Maar doorheen de ja-

mans, Pieter-Jan Van Stockstra-
eten, Maarten Degeest en Tom 
Sledsens leggen de laatste hand 
aan hun nieuwe geesteskind. Na 
hun eerdere exploten in genres 
als gipsy, soul en rock, verkent 
Berry Quincy een industriële 
sound gecombineerd met meer-
stemmige zang. “We worden ge-
regeld omschreven als een eclec-

Leuvenaars Piet Vanbeckber-
gen, Tim Beernaert, Dirk Lee-

De zeskoppige band Berry 
Quincy brengt vier jaar na de 
release van Tuesday haar 
derde album uit, The Herd-
man. Op 26 oktober wordt 
het voorgesteld in Het Depot.
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Leuvense band Berry Quincy 
slaat verrassende weg in

HAACHT

Nieuw voorzittersduo 
voor Groen Haacht 
De leden van Groen Haacht ver-
kozen Bernard Lemaitre (55) en 
Elke Van den Broeck (31) als 
nieuw voorzittersduo. Zij ne-
men de fakkel over van Marian-
ne Ursi en Kurt Lannoye. Nor-
maal zou deze vernieuwing van 
het lokale partijbestuur al in 
voorjaar gebeurd moeten zijn. 
Door tijdgebrek lukt dat nu pas.
Bernard Lemaitre is sinds 2012 
gemeenteraadslid voor Groen in 
Haacht. Elke Van den Broeck - 
geboren en getogen in Haacht - 
is als vrijwilliger actief bij tal 
van Haachtse verenigingen. Zij 
zette haar eerste politieke stap-
pen pas in 2018, van op de tien-
de plaats op de groene lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen.  
(jct)

HOEGAARDEN

Stefan Puttemans treedt 
toe tot de gemeenteraad
Stefan Puttemans legde de eed 
af als nieuw gemeenteraadslid 
in Hoegaarden. Hij treedt als 
eerste opvolger in de sporen van 
Kris Hendrickx. Deze laatste 
nam ontslag na meningsver-
schillen rond partijstandpunten 
over de bouwplannen van een 
nieuwe woonwijk aan de Wale-
straat. Puttemans haalde bij de 
jongste gemeenteraadsverkie-
zingen 276 voorkeurstemmen 
op de CD&V-lijst. Hij neemt van 
Hendrickx ook de plaats in als 
afgevaardigde in intercommu-
nales als De Watergroep, IGO, 
Interleuven en IGS Hofheide. 
Hij blijft wel geen BCSD-raads-
lid. Zijn mogelijke opvolger is 
daar Outgaardenaar Hans Van 
Tricht.  (be)

opnieuw te kunnen spelen voor 
een uitverkocht Depot.”  (dkr)

ren hebben we enkele mooie po-
dia gedaan. Het zou mooi zijn om 

W Berry Quincy brengt een derde album uit.
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Een twintigtal erkende thera-
peuten biedt lokale jongeren in 
het Huis van Tejo op vrijwillige 
basis hun steun en expertise 
aan. Dat gebeurt gratis, met alle 
respect voor de privacy.

Het Tejo-huis in Leuven is de
veertiende vestiging van het so-
ciale initiatief, en de eerste in 
Vlaams-Brabant. “Eigenlijk is 
het gek dat een studentenstad 

als Leuven nog geen huis van 
Tejo had”, zegt initiatiefnemer 
Luc Deneffe. Officieel bieden 
we therapie voor jongeren tus-
sen tien en twintig jaar, maar 
we sturen je niet weg als je net 
boven de leeftijdsgrens valt.”

Volgens cijfers die VTM
Nieuws opvroeg, moeten jonge-
ren gemiddeld 122 dagen wach-
ten voor ze kunnen geholpen 
worden in centra voor de Gees-
telijke Gezondheidszorg. Bij 
Tejo kunnen jongeren vrij 
langskomen, of een afspraak 
maken.

“Als er na een tiental sessies
geen beterschap is, verwijzen 
we door naar andere centra”, 
zegt medeoprichter Luc Wit-
ters. “Maar in tussentijd laten 
we hen niet in de steek: jonge-
ren blijven bij ons zolang ze el-
ders geen plek hebben.”

Ook zorgleerkracht van basis-
school De Mozaïek Ilse Lem-

mens was aanwezig op de af-
trap van dit project. “Er is een 
heel grote nood aan dit soort 
initiatieven. Als leerkracht 
hebben we niet alle informatie 
en kennis die therapeuten heb-
ben, dus het is waardevol om 
hiernaar te kunnen doorverwij-
zen. Dat de therapie gratis is, 
heeft een bijkomend voordeel: 
kinderen kunnen hier terecht 
zonder medeweten van hun ou-
ders, hun privacy wordt geres-
pecteerd. Omgekeerd kunnen 
kinderen ook kiezen om net wel

hun ouders mee te nemen.”
Dat Tejo een waardevol initia-

tief is, beaamt Geert, vader van 
een zoon die nergens terecht 
kon met zijn problemen. “We 
vonden geen enkele weg om on-
ze zoon te helpen”, zegt Geert. 
“De wachttijden waren veel te 
lang. Bij Tejo kon mijn zoon 
meteen langskomen en praten 
over zijn probleem. Nu voelt hij
zich opmerkelijk beter.”

Volgens Lieve Van Boxem van
Tejo-Vlaanderen maken vooral 
jongeren tussen dertien en ze-
ventien jaar gebruik van Tejo. 
“Kinderen jonger dan tien jaar 
hebben het te moeilijk om over 
hun problemen te praten”, zegt 
ze. “Maar zolang een kind stu-
deert, kan het hier gratis te-
recht.”

Voorlopig is het huis gevestigd
aan de Verkortingstraat 5. Er 
wordt nog gezocht naar een de-
finitieve locatie. 

Huis van Tejo biedt gratis mentale zorg aan jongeren

Toegankelijke hulp voor elke student

Volgens een enquête van 
de Vlaamse Jeugdraad 
voelt 38 procent van de 
jongeren in Vlaanderen 
zich niet goed in zijn vel. 
Om daar wat aan te doen, 
is het eerste Leuvense 
Tejo-huis geopend. Deze 
mentale zorgorganisatie 
biedt gratis, laagdrempe-
lige hulp.
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W Het eerste Huis van Tejo in Vlaams-Brabant is een feit. 
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“Eigenlijk is het gek 
dat een studentenstad 
als Leuven nog geen 
huis van Tejo had”


