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In de nacht van vrijdag 15 oktober omstreeks 

2.00 uur wordt er melding gemaakt over een 

busje met verdacht rijgedrag. Bij het viaduct 

Kelpen-Oler volgt het busje de A2 richting 

Eindhoven. Het busje rijdt met hoge snelheid 

op de A2. De melding wordt opgepakt door 

Eenheid 75. De eenheid zet de achtervolging 

in en houdt het busje uiteindelijk staande 

op de A2, vlakbij Eindhoven. Bij de 

aanhouding wordt de laadruimte van het 

busje gecontroleerd. Hier wordt een grote 

hoeveelheid amfetamine aangetroffen. Het 

gaat om meer dan 1000 kilo amfetamine, 

verpakt in bruine zakken bedoeld voor 

diervoeding. De bestuurder en bijrijder van 

het busje zijn aangehouden en meegenomen 

naar het politiebureau. Op het bureau 

zijn de verdachten, afkomstig uit Leudal, 

ondervraagd. Daaruit blijkt dat de drugs werd 

vervoerd vanuit het buitengebied van Leudal. 

Daarnaast bestaat het vermoeden dat de 

drugs ook daadwerkelijk zijn geproduceerd in 

dat buitengebied. In april werden verbrande 

resten van een drugslab gevonden nabij 

Kirkelsberg in Roggel. In juli vorig jaar is 

een drugslab ontmanteld in Ittervoort en 

in november een drugslab ontmanteld in 

Baexem. Het vermoeden is dat er nog meer 

drugslabs in het buitengebied van Leudal zijn.

Meld verdachte situaties!  

Dit  nieuwe drugsnetwerk en de mogelijke 

aanwezigheid van een drugslab brengt 

ernstige risico’s met zich mee. Eenheid 75 is 

daarom met spoed een diepgaand onderzoek 

gestart. Daarbij doet de eenheid een oproep 

aan inwoners van leudal om verdachte 

situaties te melden. Meldingen van inwoners 

zijn van essentieel belang. Eenheid 75 heeft 

belangrijke informatie en hulpmiddelen 

beschikbaar gesteld voor inwoners. Aan de 

hand van deze informatie zijn verdachte 

situaties te herkennen en op de juiste manier 

te melden. De informatie en hulpmiddelen 

worden gedeeld in deze krant. Inwoners 

die mee willen werken aan het onderzoek, 

kunnen meer informatie vinden via: 

IS HET BUITENGEBIED VAN LEUDAL HET CENTRUM 
VAN DE GROOTSCHALIGE DRUGSCRIMINALITEIT?
Leudal, 16 oktober 2021 - Een speciale eenheid, genaamd ‘Eenheid 75’, heeft in de nacht 
van 15 oktober een drugstransport onderschept op de A2 nabij Eindhoven. Hierbij zijn 2 
mannen (24 en 21) aangehouden, afkomstig uit Leudal. Het drugstransport is mogelijk 
een aanwijzing voor grootschalige drugscriminaliteit. Er is met spoed een diepgaand 
onderzoek gestart waarbij de hulp van inwoners van Leudal wordt ingeschakeld.   

Eenheid  75  Leudal

eenheid75leudal

LEUDALS NIEUWSBLAD

foto: Fer Traugott
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Sta stil bij drugscriminaliteit! 
Speel je mee? 
We gaan een unieke game spelen in Leudal!
In dit spel beleef je een meeslepend verhaal. Je gaat op zoek naar aanwijzingen die ‘Eenheid 

75’ helpen om drugscriminaliteit aan te pakken. Met behulp van de augmented reality (AR) 

app ´Eenheid75´ ga je op zoek naar 8 verdachte situaties in Leudal. Via aanwijzingen word 

je naar checkpoints in Leudal. Per checkpoint bekijk je een verdachte situatie via de AR-app; 

de situaties verschijnen in de vorm van AR-objecten. Ieder AR-object omvat een opdracht 

waarbij je per situatie het juiste codewoord moet melden in de app. Om een opdracht op te 

lossen maak je gebruik van de informatie die te vinden is in deze krant.

 

Drugscriminaliteit is een vorm van ondermijning. Wel zichtbaar, maar lastig om te zien als je er niet bij stilstaat. Leuk zo’n spel, maar echte 

drugscriminaliteit is natuurlijk geen spelletje! Met deze game leer je signalen te herkennen en kom je erachter waar je deze kunt melden. De politie, 

gemeente en andere overheidsinstellingen kunnen de strijd tegen drugscriminaliteit niet alleen voeren. Hierbij hebben we jouw hulp nodig!
 

Meedoen aan de game

De game is voor jong en oud. Iedereen kan meedoen. Individueel of in een team. De enige voorwaarde is: je moet in het bezit zijn van een 

smartphone die augmented reality ondersteunt (let op: niet alle (nieuwe) smartphones ondersteunen augmented reality). De game 

is te spelen vanaf 18 oktober.  Vanaf dan worden de aanwijzingen gedeeld via social media zodat je de AR-opdrachten kunt spelen.    
 

Hoe werkt het? 

1.     Volg ‘Eenheid 75 Leudal’ via Facebook en/of Instagram.

2.     Download de App ‘Eenheid 75’ in de Google Play Store of in de Apple App Store.

3.  Meld je aan met de inlogcode: e75leudal (allemaal kleine letters)

4.  Vul een gebruikersnaam / teamnaam in en maak een foto.

5. Volg de stappen in de App: lees de speluitleg en voorwaarden. 

6.  Spelen maar! Vind alle 8 verdachte situaties en meld ze via de app.

Spelen maar!

Deze game bestaat uit 8 opdrachten. Per opdracht volg je de onderstaande stappen: 

1.   Bekijk de aanwijzing op Facebook en/of Instagram.

2.    Ga naar de plek van de verdachte situatie in Leudal.

3.  Ben je op de juiste locatie? Dan ontvang je een melding / opdracht via de app. 

4.   Open de opdracht en plaats het AR-object volgens de instructies in de app.

5. Gebruik de informatie uit deze krant bij het spelen van de opdracht. 

 De informatie die je moet gebruiken is aangegeven met een puzzel-icoontje.

6. Geef via de app het juiste codewoord door om de verdachte situatie te melden. 

Heb je de 8 meldingen correct 

gedaan? Dan heb je de game 

succesvol gespeeld!
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Eenheid 75 heeft in de nacht van 15 oktober een busje met 

drugsgrondstoffen aangehouden op de randweg in Leudal. Naast 

de grote hoeveelheid drugs is er ook een decoder gevonden. De 

eenheid denkt te weten dat deze wordt gebruikt door criminelen 

om onderlinge communicatie te versleutelen! Hoe de decoder 

gebruikt moet worden, is voor de eenheid nog een raadsel. De 

eenheid komt graag in contact met mensen die informatie of tips 

hebben. Heb je informatie die ons kan helpen in het onderzoek? 

Neem dan contact op met Eenheid 75. 

De decoder is rechts op de afbeelding te zien. Het lijkt erop dat dit 

briefje niet bewust is neergelegd en dat het niet de bedoeling is 

dat iemand deze in handen zou krijgen of dat de criminelen deze 

zouden achterlaten!

VERDACHT BRIEFJE GEVONDEN Deze decoder kun je gebruiken om de tekst op de 
zakken te vertalen. Zorg dat je deze niet kwijtraakt!Rivaldo

Dieven aan de haal met 
kostbare gasflessen 

De diefstal is gefilmd met een camera die is bevestigd aan een 

van de bedrijfspanden. Omstreeks 21.15 uur stappen 2 mannen 

uit een busje. De mannen dragen bivakmutsen en zijn zodoende 

onherkenbaar in beeld. Van het kenteken van het busje is nog 

net een klein deel leesbaar. Het eerste deel: MA - 

De politie houdt er rekening mee dat de gasflessen te koop 

worden aangeboden. De waarde per gasfles wordt geschat op 

ongeveer 500 euro. Een ander scenario is dat de gasflessen 

worden gebruikt in een drugslab.

Leudal - Op zaterdag 16 oktober zijn meerdere gasflessen 
gestolen bij een bedrijf op een bedrijventerrein in 
Heythuysen. De schade voor de ondernemer is groot. Er 
zijn nog geen verdachten aangehouden. 

V E R DAC H T E N B O R D
ZIE PAGINA 6 & 7.

WEET JIJ WIE 
DRUGS AFVAL
HEEFT GEDUMPT?

MELD MISDAAD
A N O N I E M
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Wist jij dat criminelen vaak straattaal gebruiken als codetaal? Hiermee proberen ze de politie te misleiden. Ze gebruiken de straattaal 

wanneer ze met elkaar communiceren over drugs en criminele activiteiten. Een voorbeeld: ‘Waggie’ is auto, ‘waggie vlam’ is een auto 

in de fik steken. En er komen steeds meer nieuwe begrippen bij. De politie probeert hier continu van op de hoogte te blijven. Zo zijn er 

straattaal woordenboeken om berichten te kunnen ontcijferen. 

STRAATTAAL WINT AAN POPULARITEIT ONDER CRIMINELEN

5 euro - Lotto

10 euro - Donnie

25 euro - Tjawa

50 euro - Bankoe

100 euro - Barkie

1000 euro - Doezoe

Afoe - Beetje

Aight - Beter

Assie - Hasj

Baboe - Slaaf

Bezerd - Junk

Biclet - Fiets

Bierie - Bier

Challa - Tot ziens

Chimeid - Meisje

Damsko - Amsterdam

Dushi - Schatje

E-town - Eindhoven

Ewa - Hoi

Fa’ka - Hoe gaat het

Fatoe - Onzin

Fissa - Feestje

Fitti - Ruzie

Floes - Geld

Gang - Bende

Gado - God

Habibi - Schatje

Hosselen - Moeite doen

Ibahesj - Politie

Idda - Hoofd

Illi - Illegaal 

Jacka - Jas

Jonko - Joint

Keta - Ketamine

Kifesh - Waarom

Lauw - Chill

Lemma - Haarlem

Litti - Aansteker

Merrie - Mercedes

Molly - Xtc/mdma

Nakkie - Snuifje

Nachtapoteker - Dealer

Niffauw - Neef; vriend

Osso - Huis

Patta - Schoen

Plangas - Zonnebril

Pokoe - Liedje

Rippen - Stelen

Rissa - Rijswijk

Roffa - Rotterdam

Scooby - Scooter

Scotoe - Politie

Skeer - Arm 

Skevie - Scheveningen

Smoken - Blowen

Snelle - Speed

Sossa - Cocaine

Stacks - Stapels geld

Tabakka - Sigaret

Talla - Telefoon

Torie - Verhaal

Uslu - Dom

U-town - Utecht

Vendeta - Wraak

Votto - Stad

Wack - Nep/slecht

Waggie - Auto

Wasted - Dronken

Wirie - Wiet

Quatje - Watje

STRAATAAL WOORENBOEK
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De gemeente ontvangt sinds februari 

2021 van M. relevante signalen over 

criminaliteit en fraude in Leudal. 

De samenwerking vergroot de 

informatiepositie van de gemeente en 

versterkt hiermee de integrale aanpak 

van ondermijnende criminaliteit. 

Burgemeester Schmalschläger: 

”Iedereen woont graag in een veilige 

leefomgeving. Het bestrijden van 

ondermijning is voor ons een belangrijk 

speerpunt. De gemeente en de politie 

zetten zich hier voortdurend voor in. 

Ook u als inwoner kunt uw steentje 

bijdragen. Door alert te zijn op verdachte 

situaties en deze te melden. De 

samenwerking met M. helpt ons hierbij”. 

Deze samenwerking heeft Leudal in het 

eerste halfjaar 23 meldingen opgeleverd. 

Daarnaast heeft de gemeente nog haar 

eigen meldpunt waar eveneens 23 

meldingen zijn ontvangen. Aan de hand 

van de meldingen zijn onderzoeken 

opgestart. 

Vangnet
M. is een onafhankelijke organisatie en 

geen onderdeel van de politie. Bij M. wordt 

gemeld over bijvoorbeeld hennepteelt, 

drugslabs, illegale prostitutie, fraude en 

onverklaarbaar vermogen. De anonimiteit 

van de melder staat hierbij altijd centraal. 

Wijkagent Dianne Reemers: “Het is altijd 

het beste om rechtstreeks naar de politie 

te stappen als je informatie hebt over 

criminele activiteiten, maar in de praktijk 

blijkt dat niet altijd makkelijk. Er zijn veel 

redenen voor mensen om niet te melden. 

Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of 

omdat je de dader kent. Het kan ook 

zijn dat mensen de gevolgen van melden 

niet kunnen overzien of dat ze er na die 

tijd simpelweg niets meer mee te maken 

willen hebben. Voor al die gevallen is 

Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Zij 

zorgen ervoor dat de informatie bij de 

opsporing terecht komt, maar de melder 

buiten beeld blijft.”

Meld elk signaal
Ziet, hoort of ruikt u iets verdachts? Meld 

dit dan altijd. U bepaalt zelf hoe u uw 

melding doet:

Via de gemeentelijke website: 

www.leudal.nl/ondermijning (anoniem)

Via M.: 

0800-7000 

www.meldmisdaadanoniem.nl (anoniem)

Via de politie: 

0900-8844 (wel politie, geen spoed) 

112 (bij spoed)

De gemeente Leudal werkt samen met Meld Misdaad Anoniem.

Burgemeester Désirée Schmalschläger van de 
gemeente Leudal:

“Een veilig Leudal, daar zijn we samen verantwoordelijk 
voor. De gemeente en politie hebben daarin natuurlijk 
een grote rol. Maar minstens zo belangrijk is de rol 
van onze inwoners; zij zijn de ogen en oren. Daarom: 
zie, hoor, ruik of voel je dat ergens iets niet pluis is, 
meld het! Dat kan ook anoniem. Dan zorgen we samen 

voor een fijne en veilige samenleving.”

Leudal is een veilige gemeente. Dit willen we ook graag zo houden. Samen maken we een vuist 
tegen criminele activiteiten. Door de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem is deze vuist 
versterkt. Informatie van Meld Misdaad Anoniem (M.) helpt de gemeente en politie in de strijd tegen 
ondermijnende criminaliteit.
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Roan (24)

LOCATIE DRUGSLAB?
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ORGANOGRAM

LEUDAL
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WAT ZIJN BELANGRIJKE SIGNALEN VOOR HET HERKENNEN VAN EEN WITWAS-LOCATIE? 
  

Er brandt licht op ongebruikelijke tijdstippen.
Weinig meubels of persoonlijke spullen.

De activiteiten die te zien zijn passen niet bij het bedrijf. 
Op de locatie wordt met name contant betaald.

Er zijn geen of nauwelijks klanten, maar de zaak / winkel blijft toch bestaan. 

CORONA ZORGT VOOR PROBLEMEN 
BIJ HET WITWASSEN VAN GELD!
De politie vindt regelmatig crimineel geld in woningen: grote hoeveelheden 

contant geld. Hierbij kan het gaan om bedragen van honderdduizenden 

euro's en soms zelfs miljoenen euro's. De biljetten worden vaak opgeslagen 

in boodschappentassen of koffers. De aanleiding voor een huiszoeking kan 

zijn dat er een verdachte is aangehouden op verdenking van witwassen. En 

vaak is een dergelijke aanhouding het directe gevolg van een melding door 

een anonieme inwoner die iets verdachts heeft gezien. 

Het witwassen van cash geld gebeurt 'nog steeds' op grote schaal. Door 

de coronacrisis lopen criminelen wel tegen problemen aan. Ze investeren 

graag in bedrijven waar veel contant geld in omgaat, zoals horecazaken, en 

vanwege corona werden deze deels of helemaal gesloten. Het betalen met 

cash geld is vanwege hygiëneregels minder populair geworden.
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Stel: Je hebt een leuke baan, een lieve vrouw, 2 fijne kinderen. 

Komt je zoon thuis met de mededeling dat hij stopt met zijn 

baantje bij de Albert Heijn. „Waarom, je vond het toch hartstikke 

leuk?”, vraag je. „Ik kan vijf keer zo veel per uur verdienen als ik ’s 

avonds met mijn vrienden hennep-toppen ga knippen”, antwoordt 

hij. „Ja, maar dat gaan we niet doen”, zeg je geschrokken. „Leg jij 

die twintig euro per uur dan bij pap?”, vraagt hij.

HOE ZORG JE DAT JIJ NIET 
ONBEWUST BIJDRAAGT 
AAN ONDERMIJNENDE 
CRIMINALITEIT?
Het gebeurt ook hier, in Leudal en omgeving: gewone mensen die 

onder bepaalde omstandigheden het criminele circuit inrollen. Het 

gaat zo makkelijk, de onderwereld heeft iemand snel in zijn greep. 

Weet dat je maar één keer ‘nee’ kunt zeggen. Voorkom dat je de 

onderwereld in getrokken wordt, na een eerste kleine misstap 

ben je makkelijk te chanteren. Het begint met gemakkelijk geld 

verdienen en van het één komt het ander. Eén keer wegkijken, 

één verleiding niet weerstaan, kost je soms de allerhoogste prijs: je 

integriteit en vrijheid. Dit kan iedereen overkomen. 

1.  Verwarm de oven voor op 220 graden Celcius.

2.  Voeg het BMK, Caustic Soda en zwavelzuur samen en kook 

dit totdat het een gladde massa is. 

3.  Dit mengsel meng je samen met formamide totdat het een 

gladde substantie is. 

4.  Deze substantie moet 3 uur opstijven in de koeling.

5.  Na het opstijven voeg je 30ml mierenzuur toe en dit meng je 

tot een soepel deeg.

6.  Voeg zoutzuur toe, dit zorgt ervoor dat de onnodige  

stoffen eruit gefilterd worden en het vocht eruit loopt.

7.  Uiteindelijk wordt het methanol toegevoegd en rol je het 

deeg tot een grote rol. 

8.  Deze rol moet 20 min in de vriezer.

9.  Wanneer de rol uit de vriezer komt kun je er kleine bolletjes 

van maken en bak je deze in de oven.

10.  Zodra ze uit de oven komen laat je ze afkoelen en daarna zijn 

ze klaar voor gebruik.

RECEPT VAN DE DAG
INGREDIËNTEN

Mierenzuur
Formamide

Zoutzuur
BMK

Caustic Soda
Methanol

Zwavelzuur

PLATTEGROND 
LEUDAL

AMFETAMINE

Dit is onderdeel van het spel
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SIGNALEMENT
MAN /  VROUW NATIONALITEIT - NL

Naam Wesley

Straat ..................

Postcode ..................

Plaats Leudal

Geboortedatum 15-10-1999

Oogkleur haarkleur lengte

Groen Bruin 1.84m

Werkt bij een tuinbedrijf als hovenier. 

Regelmatig in te vinden in Kelpen-Oler. 

Is regelmatig betrokken bij vechtpartijen.

VINGERAFDRUK

SIGNALEMENT
MAN /  VROUW NATIONALITEIT - NL

Naam Davey

Straat ..................

Postcode ..................

Plaats Leudal

Geboortedatum 12-01-2000

Oogkleur haarkleur lengte

Blauw Blond 1.82m

Student, loopt een krantenwijk. Draagt 

voornamelijk dure merkkleding. Vaak te vinden 

in Roggel in een rode sportauto.

VINGERAFDRUK

Davey

Wesley

VINGERAFDRUK

SIGNALEMENT
MAN /  VROUW NATIONALITEIT - TR

Naam Rivaldo

Straat ..................

Postcode ..................

Plaats Leudal

Geboortedatum 09-09-2002

Oogkleur haarkleur lengte

Bruin Bruin 1.77m

Scholier, geen bijbaan zover bekend. Heeft een 

zwarte sportauto (hatchback model). Draagt veel 

dure merkkleding. Vaak in Baexem.

Rivaldo

SIGNALEMENT
MAN /  VROUW NATIONALITEIT - NL

Naam Kevin

Straat ..................

Postcode ..................

Plaats Leudal

Geboortedatum 03-04-1998

Oogkleur haarkleur lengte

Blauw Blond 1.91

Werkt bij een autogarage. Heeft een dure zwarte 

sportauto waar hij vaak in gespot wordt. Drinkt 

graag een biertje in de kroeg.

VINGERAFDRUK

SIGNALEMENT
MAN /  VROUW NATIONALITEIT - NL

Naam Kelly

Straat ..................

Postcode ..................

Plaats Leudal

Geboortedatum 26-05-2001

Oogkleur haarkleur lengte

Blauw Blond 1.69m

Zover het bekend is heeft ze geen werk. Heeft 

altijd nieuwe gadgets en designertassen. Vaak te 

vinden in Horn. 

VINGERAFDRUK

Kelly

Kevin

VINGERAFDRUK

SIGNALEMENT
MAN /  VROUW NATIONALITEIT - NL

Naam Kimberley

Straat ..................

Postcode ..................

Plaats Leudal

Geboortedatum 21-07-2002

Oogkleur haarkleur lengte

Blauw Blauw 1.62m

Student nagelstyliste. Geen bijbaan. Vaak 

shoppen in dure kledingwinkels. Is vaak te 

vinden in Heythuysen. Geen auto.

Kimberley

LIJST VAN ‘JONGE’ VEELPLEGERS IN LEUDAL
Eenheid 75 heeft een lijst van veelplegers in Leudal samengesteld. De veelplegers zijn criminele jongeren die betrokken zijn geweest bij 

‘high impact delicten’ rondom drugscriminaliteit. Er zijn 6 veelplegers geselecteerd, die nadrukkelijk worden gevolgd door Eenheid 75. 

Hierbij wordt gelet op ‘ongebruikelijk bezit’ onder deze criminele jongeren. Eenheid 75 hoopt zoveel mogelijk informatie te ontvangen 

over de veelplegers met mogelijk ‘ongebruikelijk bezit’.
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Op het moment dat een crimineel van zijn nieuw verworven rijkdom wil gaan genieten, doet zich een probleem voor. Meestal zal 

het bij de Belastingdienst aangegeven inkomen onvoldoende zijn als verklaring voor omvangrijke bestedingen zoals een duur huis, 

een grote auto of dure merkkleding. Gaat hij toch zijn illegaal verdiende geld zichtbaar uitgeven, dan loopt hij het risico dat de 

Belastingdienst, de Politie of Justitie een onderzoek instelt naar de herkomst van het geld. Tenminste, als het opgemerkt wordt. Daarbij 

kan iedereen helpen. Zie je iets verdachts, meld het dan! Uit onderzoek kan dan naar voren komen dat het vermogen is opgebouwd 

WAKANDA ALFABET

ZWART GELD WORDT NIET ZOMAAR WIT!

uit crimineel verkregen inkomen en kan het worden teruggevorderd.  Om 

illegaal verkregen geld zorgeloos te kunnen uitgeven, moet de crimineel 

ervoor zorgen dat er geen direct verband is tussen het vermogen en de illegale 

herkomst en anderzijds zal hij een verklaring moeten hebben voor een legale 

herkomst van het geld. Met andere woorden: hij zal zijn geld gaan witwassen.

Witwassen is een schijnbaar legale status geven aan geld dat illegaal verkregen 

is, zodat het besteed kan worden in de bovenwereld. Dat klinkt nog steeds erg 

vaag. Een voorbeeld: Stel een persoon plaatst een advertentie, ‘Schilderij te 

koop: € 30.000’. Er wordt een contante storting van € 30.000,- gedaan op een 

privérekening. Wanneer er vervolgens aan deze persoon vragen gesteld worden 

waar hij die verdachte contante storting vandaan heeft, kan hij verklaren: “Ik heb 

een schilderij contant verkocht.” Zo lijkt het alsof er een legale herkomst voor de 

€ 30.000,- was, terwijl er in werkelijkheid helemaal geen schilderij is verkocht.

THIS PROJECT IS POWERED BY

AL 12 JAAR BAZEN IN HET 
ORGANISEREN VAN UITJES

EXPERTS IN GAMIFICATION
WWW.GAMIFICATIONERS.NL

WWW.UITJESBAZEN.NL

EXPECT THE UNEXPECTED



Samen tegen

onder
mijnende

Ken de signalen en meld ze!

criminaliteit

Ziet, hoort of ruikt u iets verdachts? Meld dit dan altijd. 

U bepaalt zelf hoe u uw melding doet:

Via de gemeentelijke website: www.leudal.nl/ondermijning (anoniem)

Via M.: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl (anoniem)

Via de politie: 0900-8844 (wel politie, geen spoed) of 112 (bij spoed)

Samen tegen

onder
mijnende

Ken de signalen en meld ze!

criminaliteit


