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Buurtpreventieteam “StrieneNoord” 
 
 

 
De meeste meldingen van maart zijn inmiddels opgelost. 
In april zijn er 16 rondes met 2 personen gelopen of gefietst door onze 

vrijwilligers!   

BEDANKT !!  
 
 

Drugslab Experience 05-04-2022 

Als buurtpreventie kregen we van de Gemeente Steenbergen de mogelijkheid 

om deel te nemen aan een escaperoom ontsnapping. Het doel was om meer te 

weten te komen over drugslabs en het herkennen daarvan.  We hebben met 3 

personen hier aan deelgenomen, helaas moest Jaap, de 4e persoon, zich 

afmelden vanwege Corona. Bleven over de coördinatoren van StrieneZuid en 

StrieneNoord en één van onze leden van StrieneNoord.  

 

Foto boven: De Escaperoom Drugslab 

Ter plaatse werden we welkom geheten door Sjef, die ons meenam naar een 

ruimte waar we uitleg kregen over drugslabs en alles wat er mee te maken kon 

hebben.  Daarna een filmpje waar aanwijzingen in zaten om uit de Escaperoom 

te ontsnappen, zie: https://youtu.be/op2DJQJOG-U  (als het niet direct werkt 

door erop te klikken plak dit dan in uw browser) 

http://www.buurtpreventiesteenbergen.nl/
https://youtu.be/op2DJQJOG-U
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Hierna gingen we de “escaperoom” in en moesten we een aantal zaken oplossen, 
om uiteindelijk een bom, die na 20 minuten zou ontploffen, onklaar te maken. In 

de ruimte was het mistig en hing er een sterke anijsgeur (herkenbaar voor een 
Drugslab) 

 
 

Foto onder: We gaan de Escaperoom in, best spannend om hierin opgesloten 

te worden. 
 

 

Foto Links: Een 

afbeelding van de film 

die we te zien kregen 

voordat het werkelijke 

spel begon. 

Het filmpje bevatte 

aanwijzingen om uit de 

Escaperoom te kunnen 

ontsnappen 

http://www.buurtpreventiesteenbergen.nl/
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Hieronder enkele foto’s die de sfeer in de Escaperoom weergeven, luguber dus !! 

 

 

De eerste aanwijzingen stonden in een map waar een aantal afbeeldingen en 

verwijzingen in stonden, verdeeld over drie pagina’s. Achter iedere aanwijzing 

stond een nummer. Wanneer je de juiste nummers had verzameld en deze ingaf 

op de display bij de bom, dan kreeg je de volgende aanwijzing. 

 

 

Hierna kreeg je nog een aantal aanwijzingen, die we uiteraard niet 

kenbaar gaan maken 😊. 

http://www.buurtpreventiesteenbergen.nl/
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Foto boven: Als je op 1 van de kleuren op het display van de Bom drukte 

verdwenen de gekleurde vakjes, en werden deze wit. Hierna moest je de kleuren 

weer op de juiste plaats zien te krijgen. Drukte je op een verkeerde kleur dan 

verdween wederom het hele veld. Dan kwamen de gekleurde vakjes terug in een 

geheel andere positie. Dus hier kwam het eropaan om snel alles op de juiste 

plaats te onthouden en zo de puzzel op te lossen, een soort van Memory dus. 

 

In het gele vlak, zie foto hier boven, zat uiteindelijk een deur naar de 

martelkamer. Hier werd een zeer informatief, druggerelateerd, afsluitend filmpje 

getoond. 

Het was een leuke, leerzame ervaring om onze kennis over drugs en drugslabs 
op te vijzelen.  

 
We zullen de tijd waarin we de bom onschadelijk hebben gemaakt maar voor ons 
houden !!! 
 
Gemeente Steenbergen, Bedankt !! 

 

http://www.buurtpreventiesteenbergen.nl/
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Meldingen van de maand april 2022: 
 
 

➢ 68099. In de sloot aan de noordkant van de Oost-Groeneweg is een 
boodschappentas met inhoud gedumpt. Plaats: dicht bij de wijk Noord. (Geen foto 
beschikbaar). Gereed 07-04-2022 

 
➢ 68331. Naast ingang van het hondenloop veldje Wisselkom-Vriezendijk, is het gaas 

stuk. 

  
 

 
66341 Losse tegels Vriezendijk, Gereed 28-04-2022. 
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➢ 68384 kapotte lamp lantaarnpaal de mudde 6 nummer 2 

 
 
 

 
 

 
 

 
Coördinatoren Buurtpreventieteam  “StrieneNoord” 
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