
 

 

Persmededeling Bert Schoofs over zijn terugkeer in de politiek 

Beringen, 26 april 2018  

Met de kracht van zijn overtuiging kondigt Bert Schoofs zijn terugkeer aan in de Beringse politiek: 

in de eerste plaats de overtuiging dat het intussen breed gedragen project VOLUIT meer dan de 

moeite waard is om blijven voor te strijden en niet op te geven. Een project dat Bert samen met An 

Moons, Guy Kenens, Jan Vanhamel en zijn spitsbroeder Rudy Heyligen in de tweede helft van 

2017 is opgestart en dat hij op de politieke kaart wil zetten op 14 oktober aanstaande. Het initiatief 

heeft intussen ook een politieke belofte als Tijs Lemmens en vele andere nieuwe geëngageerde 

persoonlijkheden weten te overtuigen.  

Intussen zijn echter de oorzaken weggevallen die Bert destijds deden besluiten tot een uitstap uit 

de politiek. Bert zet ze kort op een rijtje, zonder er nadien verder nog op terug te willen komen, 

omdat voluit vooruit kijken nu de boodschap is. 

“Op het ogenblik dat ik mij terugtrok was dat in de eerste plaats als gevolg van de totaal foute sfeer 

die rond VOLUIT was geschapen. De uitleg zwalpte tussen de pastiche dat Open Vld’ers op de lijst 

van Bert Schoofs zouden “figureren”, tot het fake news dat ik Open Vld’er was geworden. Het 

hoefde even niet meer voor mij. Ik was teleurgesteld in het vlakke partijpolitieke etiket dat op 

VOLUIT werd geplakt, en zag mijzelf daar als de hoofdoorzaak van. Elk van beide percepties zat 

en zit er echter glad naast. Ik hoop dat iedereen wil inzien dat VOLUIT een open eenheidslijst is 

waar mensen van divers politiek pluimage welkom zijn.” 

“In mindere mate: op een gegeven moment werd de “kritiek” op de sociale media als gevolg van 

de foute perceptie net iets te persoonlijk. Maar ik heb mij erover gezet.” 

“In februari ten slotte was ik nog professioneel actief bij de Vlaamse Volksbeweging (VVB), een 

politiek neutrale organisatie in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, die ik als 

directeur in het gedrang kon brengen door een politiek engagement. Intussen is mijn contract bij 

de VVB, die ik nog steeds zonder de minste rancune een bijzonder warm hart toedraag, beëindigd 

(en die beëindiging heeft niets maar dan ook niets met politiek, laat staan partijpolitiek te maken).” 

In Bert is het politiek beestje dus nog lang niet dood. Integendeel, het is springlevend, en hij zal 

zich met veel goesting opnieuw in de kiesstrijd smijten.  

Bert Schoofs: “Daarom ben ik (in alfabetische volgorde) An, Guy, Jan, Rudy en Tijs, en alle mensen 

van VOLUIT zeer dankbaar dat ik er opnieuw mag bij horen. Ten slotte ook mijn dank aan al de 

mensen die mij hun steun hebben betuigd, trouwens over partijgrenzen heen, en in het bijzonder 

de vele mensen van Beringen die in mij zijn blijven geloven en mij hebben aangemoedigd om de 

draad opnieuw op te nemen. Dat gebeurt dan ook bij deze.” 


