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Buurtpolitie bezoekt winnaars 'maat op straat'
Voor het tweede jaar op rij organiseerde Politiezone Antwerpen in oktober de 'maat op straat'verkeerscampagne. Tijdens de campagne werden 118 scholen uitgedaagd door de acteurs van
televisieserie De Buurtpolitie om zoveel mogelijk maten op straat te verzamelen. De maten op straat
engageren zich om hoffelijk te gedragen in het verkeer. De tien scholen die de meeste maten verzamelden
kregen de voorbije weken bezoek van de acteurs van De Buurtpolitie, die de leerlingen beloonden voor hun
inspanningen.
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81 000 maten verzameld!
Na het succes van vorig jaar, werd in oktober voor de tweede maal de 'maat op straat'-campagne afgetrapt. De gele
handschoentjes, het symbool van de campagne, zijn ondertussen een vertrouwd zicht in het Antwerpse straatbeeld. In totaal
verzamelden de leerlingen van de 118 deelnemende scholen maar liefst 81 000 maten op straat. Al deze maten engageren
zich voor meer hoffelijkheid in het verkeer.

Tien winnende scholen
Tien scholen staken er dit jaar bovenuit en verzamelden het meeste maten. Zij kregen de voorbije dagen bezoek van de
acteurs van de Buurtpolitie, die voor een extra geschenk zorgden. De tien winnende scholen van dit jaar zijn:
VBS 'T Spoor (2060 Antwerpen)
GO! Basisschool Kadee (2100 Deurne)

SB Land van Nu (2140 Borgerhout)
VBS Don Bosco (2660 Hoboken)
BULO Klim-Op (2660 Hoboken)
VBS Pius X (2020 Kiel)
VBS Neerland (2610 Wilrijk)
VBS Sint-Ludgardis Belpaire (2018 Antwerpen)
VBS Buitengewoon Onderwijs 't Veer (2030 Luchtbal)
SB De Brem (2040 Zandvliet)
Vandaag brachten burgemeester Bart De Wever en schepen voor onderwijs Jinnih Beels een bezoek aan basisschool voor
buitengewoon onderwijs 't Veer. Ze waren onder de indruk van de inspanningen van het schoolteam en het belang dat de
kinderen hechten aan veiligheid en hoffelijkheid in het verkeer.
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