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HART cleaning service is een bedrijf dat al enkele 
jaren werkzaam is in de regio Helmond - Eindho-
ven. Wij zijn een allround schoonmaakbedrijf, dat 
in eerste instantie begonnen is met ramen was-
sen bij particuliere woningen. Uiteindelijk is dat 
uitgegroeid naar werkzaamheden voor bedrijven en 
appartementen waar wij de complete schoonmaak uit-
voeren.

Desondanks zijn wij onze eerste trouwe klanten, 
waar het mee begonnen is niet vergeten. In Bran-
devoort en vooral de Veste verzorgt ons bedrijf 
nog steeds trouw de glasbewassing bij meer dan 200 
klanten, waaronder hoofdzakelijk particulieren en 
appartementen complexen.

Uit ervaring blijkt dat het voor veel bewoners 
moeilijk is voor hun woning een betrouwbaar gla-
zenwassers bedrijf te vinden, die vooral frequent 
de ramen blijft wassen. Misschien behoort u tot 
een van deze mensen. Wij van HART cleaning service 
hebben echter een systeem opgezet waardoor ons be-
drijf wel bij particulieren de ramen kan blijven 
wassen. En het werkt, er komen wekelijks aanvragen 
van nieuwe klanten bij.

Na de werkzaamheden geïnventariseerd 
te hebben krijgt u van ons een prijs-
opgave. Na akkoord van de klant komt 
u in ons systeem terecht, waarna uw 
woning in de eerst opvolgende glas-
bewassingsroute wordt meegewassen. U 
betaald bij ons via een factuur die 
u krijgt toegestuurd. Dus u hoeft er 
niet voor thuis te blijven of geld in 
huis te hebben.

Door de jaren heen heeft ons bedrijf 
een vertrouwensband opgebouwd, onze 
klanten zijn erg gastvrij en komen 
hun fi nanciële verplichtingen op tijd 
na. Dit maakt dat ons bedrijf ook 
trouw bij u thuis de ramen kan blij-
ven wassen.

Ook als u een bewoner bent van een 
appartementencomplex bent u bij ons 
op het juiste adres, al vele tevre-
den klanten gingen u voor. Overtuig 
uzelf en maakt u eens een vrijblij-
vende afspraak met ons, en informeer 
bij onze referenties. Ja, want wat 
wij beloven doen we ook echt.

Hopelijk hebben wij uw interesse gewekt,

Met vriendelijke groet,
HART cleaning service

Gerard Davidstraat 3, 5702 BV  Helmond

mobiel:  06 - 41 47 46 06

fax/telefoon: 0492 - 55 58 46

e-mail:  info@hartcleaningservice.nl

website:  www.hartcleaningservice.nl
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gezocht

In de maand maart werd Helmond-West geteisterd 
door een serie auto inbraken. Helaas ontkwam ook 
Brandevoort niet aan deze tendens.
Door de politie Helmond-West is gepost en is extra 
aandacht besteed aan preventie. Dit resulteerde in de 
aanhouding van 1 dader. Het vermoeden bestaat ech-
ter dat er meerdere daders actief zijn.
U wordt verzocht verdachte situaties direct bij de po-
litie te melden! Hieronder kunt u weer lezen wat er 
zoal gebeurde in de wijk Brandevoort.

INBRAKEN EN DIEFSTALLEN
Er werd deze maand vijf maal aangifte gedaan van in-
braken uit personenauto’s.  Op 9 maart werd uit een 
auto aan de Biezenlaan een navigatiesysteem wegge-
nomen.
Aansluitend werd op 23 maart een auto opengebro-
ken aan de Peggenhoeve waaruit een radio-cd speler 
werd weggenomen. Vanaf een aanhangwagen aan de 
Geldropseweg werd in dezelfde nacht een kenteken-
plaat ontvreemd.
Aan de Teunishoeve werd uit een auto een autoradio/
mp3 speler weggenomen en tenslotte werd uit een 
auto aan de Geldropseweg een navigatiesysteem ont-
vreemd.

Helaas liep ook het aantal inbraken/diefstallen uit wo-
ningen deze maand nogal op.
Uit een nieuw opgeleverde woning aan de Zoerbeem-
den werd een 3 tal gereedschapskisten ontvreemd.
Uit een schuur aan de Zandershoeve werd een fiets en 
gereedschap weggenomen. 
Een bewoner van een woning aan de Kaldersedijk 
stond na het afgaan van een inbraakalarm oog in 
oog met een inbreker. Bij het zien van de bewoner 
vluchtte deze man weg in de richting van het Eind-
hovens kanaal. Het betrof een blanke man met een 
kaal hoofd. Verdere signalementgegevens zijn helaas 
niet bekend.
Uit een in aanbouw zijnde woning aan de Olenbeem-
den werd een CV installatie en een wc pot weggeno-
men.
Bij een poging tot inbraak bij een in aanbouw zijnde 
woning aan de Smeedsbeemden bleek het veiligheids-
beslag bestand tegen het inbraakgeweld. Het bleef bij 
een poging!
 
VERNIELINGEN
Het multifunctionele centrum werd wederom bezocht 
door vermoedelijk vernielzuchtige jeugd. Er werd 25 
meter pas gemetselde muur omgetrapt en een aantal 
gestelde kozijnen werden omvergeduwd.
Enkele dagen later werden 2 jongens op het ter-
rein aangehouden door de beveiliging. Ze werden 

maart 2006

de politie tot uw dienst

overgedragen door de politie aan hun ouders.
Wederom het verzoek om uw kinderen te waarschu-
wen NIET het terrein van het in aanbouw zijnde mul-
tifunctionele centrum te betreden.
Verder vonden vandalen het kennelijk leuk om voor 
de UPC 5 reclameborden te vernielen. Op 14 maart 
werd een ruit van een woning aan het Spoormakers-
erf besmeurd met ketchup. Ook de Openbare basis-
school Brandevoort was doelwit van dergelijke balda-
digheid. De betrokken jongeren zijn op hun gedrag 
aangesproken.
Op  15 maart werd aan de Prenthoeve een geparkeer-
de auto bekrast. 
Enkele dagen later werd een bus verf op de oprit en 
over een geparkeerde auto gegooid bij een woning 
aan de Smeedsbeemden.

AANRIJDINGEN
Op de Voort vond een kop/staart aanrijding plaats. De 
bestuurder van het voorste voertuig remde vrij plot-
seling omdat hij door de laag staande zon niets kon 
zien. De bestuurder van het daarachter rijdende voer-
tuig kon niet meer tijdig remmen.
Er vonden verder geen aanrijdingen plaats in Bran-
devoort deze maand. 

AANHOUDING
Op 16 maart 2006 werd de bestuurder van een niet 
verzekerd voertuig gecontroleerd. Bij controle bleek 
dat hij tevens werd gezocht en nog een aantal dagen 
uit moest zitten. Hij werd aangehouden en ingeslo-
ten.
  
OVERIG
De Brandweer kwam in actie nadat er een brand in 
een stroomkast aan de Dolstbeemden werd gemeld. 
Vermoedelijke oorzaak was overbelasting.

VERKEERSZAKEN
Op 18 maart werd een bestuurder gesignaleerd die op 
de A 270 vanaf Eindhoven richting Helmond diverse 
flinke overtredingen pleegde. Er werd een overschrij-
ding van de maximum snelheid gemeten van 87 km/u.
Dit resulteerde in een invordering van het rijbewijs 
voor de duur van 4 maanden.
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fred riksma
buurtbrigadier brandevoort
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Ervaren thuiskapster in Brandevoort

Knippen;
Kinderen t/m 12 jaar:     9,00 
Dames & Heren:    12,00
Coupe Soleil vanaf:    15,00
Kleuren vanaf:    15,00
Permanenten vanaf:    35,00

Bel Mariëlle op 06-47762008
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Activiteitenkalender 2006

Mei

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon

Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

  7 mei Brand Concert Korendag, Markthal 15.00 Remko Boesveld 
16 mei Brand Cour Sluiting aanlevering nr 5 G. Pollemans 524029 
17 mei Jeugdclub Viswedstrijd 14-15.30 E. Neef 524029 
30 mei Brand Cour Distributie nr 5 13.00 P. Princen 665781 

Juni

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon

Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

  7 juni Wijkraad ‘t BrandPunt 20.00 J. de Laat 667040 
16 juni Brand Cour Sluiting aanlevering nr 6 G. Pollemans 524029 
22 juni Klankbordgrp ’t BrandPunt 19.30 J. de Laat 667040 
24/25 j? Wijkraad Brandevoorter dagen J. Drouen 538747 
25 juni Brand Concert Open podium 15.00 R. Boesveld 666390 
30 juni Brand Cour Distributie nr 6 13.00 P. Princen 665781 

September 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon

Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

  3 sept Activ cie Fierljeppen 13-17.00 M. Feijen 516723 
  3 sept Brand Concert Jazz Afternoon 15.00 R. Boesveld 666390 
  8 sept Brand Cour Sluiting aanlevering nr 7 G. Pollemans 524029 
10 sept Fanfare Unitas Stepekolk 10.00 Unitas 476650 
29 sept Brand Cour Distributie nr 7 13.00 P. Princen 665781 
30 sept Activ Cie Dropping volwassenen 20-01.00 M. Feijen 516723 

Oktober

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon

Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

13 okt Brand Cour Sluiting aanlevering nr 8 G. Pollemans 524029 
27 okt Brand Cour Distributie nr 8 13.00 P. Princen 665781 
28 okt Activ Cie Halloween 18-22.00 M. Feijen 516723 

Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
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