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BLUE INDUSTRY 



De gezelligste herenmodewinkel in de regio!

Een eigentijdse en trendy 
modezaak voor mannen.

Wij hebben een ruim en 
gevarieerd assortiment!

Met merken zoals: 
Blue Industry, Bugatti, 
Petrol, Noize, Baileys, 
Giordano

Wij zijn een herenmodezaak  
met een jonge en sportieve 
samenstelling van ons assortiment.

De man van nu is zelfbewuster en 
beter geïnformeerd door de huidige 
communicatiemiddelen, maar door 
het ongelofelijke aanbod is het 
lastig om keuzes te maken. 
Dat maakt ons assortiment juist 
lekker overzichtelijk en shop je de 
nieuwste mode trends.

Wij hebben diverse lengte- en 
breedte maten in de broeken,  
jeans, colberts en overhemden. 
En mocht er iets niet op voorraad 
zijn, dan hebben wij de 
mogelijkheid om op de voorraad 
sites van onze leveranciers in te 
loggen. Zo kunnen wij direct zien 
welke artikelen er uit voorraad 
leverbaar zijn.

Voor de trendy, mode en zakelijk 
casual mannenkleding kunt u bij 
ons goed terecht.
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EIGENTIJDS en ONDERSCHEIDEND

Blue Industry kenmerkt zich door geraffineerde details.

We proberen elk artikel, of het nu een shirt, colbert of 
knitwear is, door middel van subtiele details, 
onderscheidend te maken. Maar wel zo, dat de artikelen 
ook goed met elkaar te combineren zijn.

Je kunt je gemakkelijk compleet in Blue Industry kleden.

Blue Industry heeft een clean uiterlijk, 
waardoor dit goed formeel gedragen kan worden.

Doordat de Nederlandse kleedstijl steeds meer smart 
casual wordt, zie je dat Blue Industry steeds meer 
informeel wordt gedragen.

Een damaged jeans kan prima gecombineerd worden 
met een clean shirt van Blue Industry.

Dus Blue Industry kan elk moment van de dag, 
voor elke gelegenheid gedragen worden.

BLUE INDUSTRY 
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Shantykoor De IJsselzangers uit Montfoort is opgericht in 
het najaar van 2002. Het koor zingt hoofdzakelijk 
Shanty’s, Zeemansliedjes en Oudhollandse liedjes. 
Zo nu en dan wordt ook een Ierse ballade gezongen. 
Deze liedjes zingen de IJsselzangers zowel in het 
Nederlands als in het Engels en in het Duits.
Momenteel heeft het koor zo’n vijfendertig zangers en  
vijf muzikanten en verzorgt optredens in bejaarden- en 
verzorgingshuizen, bij particulieren en op feesten en 
partijen. Natuurlijk zijn de IJsselzangers ook regelmatig 
van de partij op Shantyfestivals in binnen- en buitenland. 
Zo heeft het koor reeds mooie optredens verzorgd in de 
Tsjechische hoofdstad Praag, het mooie stadje Falmouth 
in het Britse Cornwall en tijdens de jaarlijkse wijnfeesten 
in Bernkastel-Kues aan de romantische Moezel.
En al zijn de zangers en de muzikanten uiterst 
getalenteerd, zulke mooie optredens zijn niet mogelijk 
zonder de ondersteuning van het thuisfront, de trouwe 
fans in en rondom Montfoort en natuurlijk niet te vergeten 
de sponsors van De IJsselzangers. 

Programma
Met trots presenteren wij op de Lentemarkt het 
nieuwe programma van Cultureel Montfoort voor 
seizoen 2019/2020.  
Kom langs in onze kraam en laat u informeren.
In september starten wij met de inmiddels bekende 
Uitmarkt. 
In de loop van het seizoen kunt u genieten van  
o.a. Chansons met Parijse sfeerbeelden, Cabaret, 
Muziektheater, One After 909 (tribute van de Beatles), 
Ierse feestband, Kindervoorstelling, Show van 
Cabarettoppers en nog meer.
In samenwerking met het 4/5 mei comité komt er in 
2020 een prachtige muziekshow ter gelegenheid van 
75 jaar bevrijding.
Ook willen u nog even attenderen op het Passieconcert 
op zaterdag 13 april a.s. om 20.00 uur in de RK Kerk.
Meer dan honderd zangers uit Montfoort en 
omstreken brengen een geweldig programma, met 
muzikale begeleiding door orgel, piano(vleugel), 
dwarsfluit en viool.
Graag tot ziens bij één van onze voorstellingen. 
Bestuur Cultureel Montfoort

Shantykoor De IJsselzangers
Sponsors zoals Remco Fashion 4 Men, die ervoor zorgen 
dat de Montfoortse gemeenschap kan blijven genieten 
van de culturele verenigingen en evenementen binnen 
onze mooie gemeente.

Wat u niet wist ... 
en wel moet weten!

Toen wij als een enthousiast 
groepje in 2014 met 2000 euro 
geleend geld voor de oprichting 
van Cultureel Montfoort op pad 
gingen om sponsoren te werven 
was Remco van Remco Fashion4men 
de eerste ondernemer die wij bezochten.
Bescheiden en voorzichtig vertelden wij onze plannen, 
hopend op een positieve reactie. 
Remco zijn reactie was: 
"Ik geloof hierin, dit heeft Montfoort nodig. Dit heeft 
toekomst en potentie. Ik wil jullie hoofsponsor worden."
Deze warme enthousiaste reactie is voor ons een heel 
sterke motivatie geweest om er tegenaan te gaan.
Remco is voor ons de stimulator geweest om te beginnen 
en door te gaan. Dankzij Remco en natuurlijk al onze 
andere sponsoren is het voor ons mogelijk u een 
gevarieerd programma aan te bieden. 

REMCO MODE magazine - pagina 6



REMCO MODE magazine - pagina 7



Bij Petrol 
houden we 

van ruig
en puur!

De motor-
centric 
lifestyle 

inspireert 
ons dag in, 

dag uit.

REMCO MODE magazine - pagina 8



REMCO MODE magazine - pagina 9



Het nut van een goede Hondendagopvang
Om onze Beagle Sacha beter te gaan begrijpen  
was ik, Remco van Remco Fashion4men, enige 
jaren terug op zoek naar een goede hondenschool.

Na enig onderzoek kwam ik terecht bij Dog4U 
Hondenschool en Hondendagopvang.

Ik vond het altijd gezellig als Sacha met me mee naar 
de winkel ging, maar ik realiseerde me ook dat dat 
voor Sacha best beperkt was. Ik gunde haar meer.

Bij Dog4U bleek ook een hondendagopvang te zijn. 
Een hondendagopvang is vergelijkbaar met een 
kinderdagopvang. De hondjes komen daar met een 
trommeltje met hun lunch of snackje voor tussen de 
middag, want er moet verplicht geslapen/ gerust 
worden tijdens de speelpauzes.

Ik merkte aan Sacha dat ze, zodra ze in de gaten had 
dat ze weer naar de dagopvang mocht, ze blij werd 
en stond te stuiteren in de auto.

Omdat je toch wilt weten aan wie je je hond(je) 
toevertrouwt kwam ik in gesprek met de eigenaresse 
van Dog4U, Olga van den Engel. Olga van origine 
hondengedragstherapeute, was 15 jaar geleden met 
dit concept gestart omdat ze ervan overtuigd was dat 
veel hondjes te veel en te lang alleen thuis zaten en 
er op dat moment geen alternatieven waren. 
Daarbij, was ze ervan overtuigd dat je honden  
een groot plezier doet om ze deels in een roedel te 
plaatsen waar ze naar hartelust hond mogen zijn.

Gaandeweg de gesprekjes viel het me op dat een 
hondendagopvang veel meer is dan alleen een 
opvang voor honden. Dog4U is een officieel leerbedrijf 
voor stagiaires die de opleiding ‘Dierverzorging’ of 
bijv de opleiding ‘Dier en Management’ volgen.

Ook werken ze mee aan een uitwisselingsproject met 
bijvoorbeeld Frankrijk, waardoor Franse studenten in 
de dierenbranche bij Dog4U ervaring mogen opdoen. 

Daarnaast doet Olga mee aan een project 
‘hoe bijtincidenten te voorkomen’.

De Hondenschool, waar lesgegeven wordt op basis 
van wetenschappelijk onderzoek naar hondengedrag, 
sluit prachtig aan op de dagopvang en voor veel 
hondeneigenaren is de combinatie van 
Hondenschool en Dagopvang dan ook een uitkomst.

Gaandeweg ging ik me realiseren dat zo’n 
dagopvang anex hondenschool van groot belang 
voor onze maatschappij was. Ik zag stagiaires die 
vaak in weer en wind, soms door en door nat,  
maar toch liefdevol de hondjes van de speelweides 
haalden, maar bovenal zag ik veel blije, gelukkige 
voldane hondjes.

Geraakt door het enthousiasme wilde ik mijn steentje 
hieraan bijdragen en bood Olga mijn sponering aan 
door middel van bedrijfskleding waardoor de 
medewerkers beter herkenbaar en ook bij slechte 
weersomstandigheden comfortabel gekleed hun werk 
kunnen doen.

Olga was enorm blij en dankbaar met dit aanbod en 
ook de medewerkers voelen zich gewaardeerd en 
gesteund in de bedrijfskleding.
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Mannen Mode
Montf oort

Hoogstraat 64 - MONTFOORT www.remcofashion4men.nl
De gezelligste offl ine winkel in de regio

OPENINGSTIJDEN
Ma gesloten
Di 09.30 - 18.00
Wo 09.30 - 18.00
Do 09.30 - 18.00
Vr 09.30 - 21.00
Za 09.30 - 17.00
Zo en feestdagen
 gesloten
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