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Van de redactie

Voor je ligt het 4e nummer van Man van Nu. Het is 
alweer een tijdje geleden dat de vorige versie uitkwam 

want dat was in 2011. Nu dus op het randje van 2013. 
Vaak is het tijdgebrek dat dit zolang duurt. Graag zouden we 
een 1 of 2 exemplaren per jaar maken maar het moet dan wel 
gevuld kunnen worden met nieuws over mannen in rokken. 
Iemand die graag wil assisteren met zoekwerk en het schrij-
ven van artikelen, kan zich via mail bij de webmaster aanmel-
den.
Dit jaar was er heel vaak in het nieuws dat mannen in een rok 
naar school of werk gingen omdat het zo warm was en een 
korte broek niet tot hun uniform behoorde. De keuze ging 
voor hen dan al snel naar een rok. Hierover dus een aantal 
artikelen. Daarnaast een aantal bijeenkomsten en uiteraard de 
catwalk die weer ruim gevuld was met mannen in rok en zelfs 
panty’s maar dan vaak gecombineerd met een korte broek.
Het zou prachtig zijn om een gedrukte versie van dit blad te 
hebben maar dit zit er helaas nog steeds niet in i.v.m. de kos-
ten. Mocht er een gulle gever tussen de lezers zitten of een 
bedrijf welke graag reclame wil maken in dit blad dan horen 
we heel graag van jullie.

Veel lees plezier!

Veel leesplezier met 
dit nieuwe nummer.

De redactie,

Willi
Wiha
Jos
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Bijeenkomst augustus 2013 in Keulen
In zeer korte tijd was er in augustus van dit jaar een bijeenkomst georganiseerd 
in Keulen. Er zijn totaal 7 personen komen opdagen. Jos heeft hier een verslag 
van gemaakt.

Korte broek in de ban? Dan in een rokje naar school! – Cardiff Engeland 
Ook in Groot-Brittannië was het warm. Maar de jongens die in schooluniform 
naar school gaan, mogen hun warme lange broek niet verruilen voor een kort 
exemplaar. Terwijl de meisjes wél rokjes mogen dragen. Een groep van 17 
jongens van de Whitchurch middelbare school in Cardiff bedacht een ludiek 
alternatief.

Catwalk
In de afgelopen periode zijn er weer diverse mode ontwerpers geweest, die een 
man in rok op de catwalk hebben getoond. In dit artikel vind je hiervan foto’s 
uit 2012, 2013 en voorjaar 2014.

Korte broek in de ban? Dan in een rokje naar school! – Swansea Engeland
Naast scholieren in Cardiff en de Zweeds machinisten was het ook bij de scho-
lieren in Swansea Engeland raak met de rok. Ook hier mochten ze geen korte 
broek dragen. Waarom dan ook niet gewoon een rok voor mannen accepte-
ren? 

Duitse mannelijke rokdrager geïnterviewd
Een Duitse mannelijke rokdrager is afgelopen zomer een paar keer geïnter-
viewd en daarmee in de Duitse krant (krant in Siegburg en de Express uit 
Bonn) gekomen. In dit artikel zijn de beide interviews vertaald en samengevat.

Panty’s voor de man op de catwalk 
Het bleef niet alleen bij een rok op de catwalk in 2012 en 2014 maar diverse 
modeontwerpers toonden ook mannen in een panty met rok of korte broek. In 
dit artikel zie je hiervan diverse foto’s.

Zweedse machinisten dragen rokken in de trein
In Zweden hebben enkele treinmachinisten besloten om in korte rok naar het 
werk te gaan, omdat hun baas geen korte broek toestaat. Zeker twaalf machi-
nisten in Stockholm dragen het damesuniform, toen het door een hittegolf erg 
warm werd in de cabine.

Wehkamp reclame met een man in een rok
In augustus en september was er een reclame van de Wehkamp op TV waarin 
een man een rok droeg. Tevens was er afgelopen zomer in de MEXX etalage 
in Amsterdam een man in rok te zien. In dit artikel een vraag gericht aan de 
Wehkamp met hun antwoord.

Bijeenkomst juni 2012 te Antwerpen
In juni 2012 was er een bijeenkomst in Antwerpen van mannen in rok. Het was 
een bijeenkomst met Nederlanders, Belgen en Duitsers. Jos en Musa hebben 
hier een verslag van gemaakt.
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Toen de groep uiteindelijk om 
6 uur compleet was heb-

ben we een korte wandeling door de 
“Altstad” van Keulen gelopen richting 
Rijn. Daar een stuk langs de Rijn gelo-
pen, met onderbrekingen, om met de 
hele groep een gezamenlijk gesprek te 
kunnen voeren, natuurlijk over???? 
Juist: Kölsch Bier.

Vervolgens een gezellig terras op-
gezocht, waar we een glaasje of zo 
gedronken hebben, Wat voor glaasje 
vraag je???? Juist: Kölsch Bier. 

Het werd al wat later (rond 20.30 
uur) en tijd om een plekje op te zoe-
ken om wat te eten. Uiteindelijk een 
lekker Aziatisch restaurant gevonden, 

Bijeenkomst augustus 
2013 in Keulen

met voor elk wat wils. Daar buiten op 
het terras heerlijk gegeten.
Zo rond de klok van elf hebben we 
afscheid van elkaar genomen.

Gedurende onze wandeling en op de 
verschillende terrasjes veel aandacht 
gekregen van omstanders, waar diver-
se keren de eerste vraag was: hebben 
jullie een vrijgezellenavond? Door de 
verschillende mannen uit de groep ie-
der op zijn manier en, afhankelijk van 
het commentaar van de vraagstellers, 
een normaal antwoord gegeven of 
gewoon een rake opmerking terug.

Al met al een zeer geslaagde avond en 
een geweldig mooi Keulen. 

Op 24 augustus is er in korte tijd min of meer een 
spontane bijeenkomst georganiseerd in Keulen.  On-
gelooflijk maar waar, een bijeenkomst op zo’n korte 
termijn met 7 man, te weten: Ecokilt, Husti, Jos, Jür-
gen64, Lars, MAS en Yoram. Het weer was geweldig 
en daar hebben we in Keulen dan ook met volle teu-
gen van kunnen genieten. Een verslag van Jos:

Nog een kleine 
aanvulling: 
Een van ons (MAS) 
stond de dag ervoor 
in de krant toen hij in 
Siegburg was. 
Op de dag zelf werd 
hij geïnterviewd in 
Bonn. 
Zie hiervan elders 
een verslag in dit 
blad.
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De jongens deden namelijk de 
rokjes van het meisjesuni-

form aan. “Als meisjes een rokje aan 
mogen, dan snap ik niet waarom een 
korte broek geen optie mag zijn voor 
jongens”, zei één van de scholieren 
tegen de Britse krant Daily Mail. 

Schooldirecteur Huw Jones-Wil-
liams was ‘not amused’. Hij weigert 
de regels aan te passen. Hitte of niet, 
de jongens moeten een lange wollen 
pantalon aan naar school. Maar de 17 
jongens zijn niet gestraft voor hun 
protestactie. 

Korte broek in de ban? 
Dan in een rokje naar 
school! Cardiff Engeland

De jongens van de Whitchurch mid-
delbare school in Cardiff blijven rokjes 
dragen totdat de regels worden aan-
gepast. “Een korte broek is gewoon 
toepasselijk met dit weer. De afgelo-
pen dagen hebben we hoofdpijn en 
huidirritatie gehad omdat het gewoon 
te warm is.” De meisjes op de school 
mogen wel gewoon een rokje aan. 

Afgelopen week liepen de jongens 
herhaaldelijk in hun rokje door de 
school terwijl ze schreeuwden voor 
korte broeken. 

Ook in Groot-Brittannië is het warm. Maar de jongens die in 
schooluniform naar school gaan, mogen hun warme lange 
broek niet verruilen voor een kort exemplaar. Terwijl de meis-
jes wél rokjes mogen dragen. Een groep van 17 jongens van de 
Whitchurch middelbare school in Cardiff bedacht een ludiek 
alternatief.
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In het voorjaar van 2012 had 
Rick Owens bijna alleen maar 

rokken, voornamelijk lange, op de 
catwalk. 
Givenchy begon rustig met maar 
enkele modellen om vervolgens in het 
najaar van 2012 groots uit te pak-
ken met enorm veel mannen in een 
rok en/of panty. Een van deze out-
fits werd in augustus gedragen door 

Thom Brown

Jean Paul 
GaultierCatwalk

In de afgelopen periode zijn er weer diverse mode ontwerpers 
geweest, die een man in rok op de catwalk hebben getoond. 
Het bleef niet alleen bij een rok, maar diverse modeontwer-
pers toonden ook mannen in een panty met rok of korte 
broek. In dit artikel vind je foto’s van hun uit 2012, 2013 en het 
voorjaar van 2014.

Djibril Cisse, de Queens Park Rangers 
striker. Hij ging het party-circuit 
in ‘dressed to impress’. De 32 jarige 
werd in een zwarte rok gespot bij het 
verlaten van de populaire nachtclub, 
Whisky Mist, in het centrum van Lon-
don, waar hij in 2012 zijn verjaardag 
vierde.
Voor deze gelegenheid droeg hij een 
outfit ontworpen door het Franse 
modehuis Givenchy, inclusief een rok. 

NAJAAR    2012



Hij maakte de outfit compleet door 
er laarzen van Dr Martens onder te 
dragen en het lijkt erop dat hij ook 
een legging droeg.

Verder waren het Comme des 
Garçons, Thom Browne en 

Jean Paul Gaultier die een man in rok 
op de catwalk toonden in het najaar 
van 2012. In het voorjaar van 2013 
was het rustig waar Jean Paul Gaultier 
wel een man in rok liet zien. In het 
najaar was het weer Rick Owens die 
diverse modellen showde. In het voor-
jaar van 2014 zijn  het weer voorna-
melijk Givenchy en Jean Paul Gaultier.

6
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Rick Owens

VOORJAAR   2012

Geniet van de foto’s op 
deze en volgende pagina’s. 

Het is maar een selectie van de 
vele modellen die de laatste paar 
jaar op de catwalk werden 
getoond . Zo zie je maar, dat er 
elk seizoen een aantal mannen-
rokken worden getoond. 

VOORJAAR   2013/14
7



Givenchy

VOORJAAR   2012

VOORJAAR   2013/14

Catw
alk
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Jean Paul 
Gaultier
V00rjaar 2014

Comme des 
Garçons
Najaar 2012

Djibril 
Cisse

Jean Paul 
Gaultier
Najaar 2013
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Korte broek in de ban? 
Dan in een rokje naar school! 
– Swansea Engeland
Schooljongens uit Swansea en Cardiff dragen een rok, 
omdat ze geen korte broek mogen dragen op school.

De jongens verdedigden 
hun beslissing om rokken 

te dragen en zeggen: “Het is veel 
koeler voor ons daar beneden. Als 
we lange broeken droegen in de 
klas zou het ons beïnvloeden, het 
is dan veel te warm waardoor we 
de concentratie verliezen van-
wege de hitte”. Een bezorgde 
ouder zei zelfs dat de warmte 
gezondheids gevolgen had op 
haar zoon.

Op deze pagina de foto’s van 
de schooljongens uit Cardiff 
die geen korte broek mogen 
dragen op school. Dit zijn overigens 
maar 4 van de 10 jongens, op de 
foto, die een rok dragen.
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Siegburg: Een aantal mensen 
hebben Michael A. Schmiedel 

zeker al in de stad gezien. Dan is be-
slist ook zijn beenbedekking’ opgeval-
len. Schmiedel draagt graag een rok. 
Al sinds kind. Hij vraagt provocerend: 
waarom krijgen vrouwen gelijke rech-
ten als mannen en is het omgedraaid 
niet het geval? Misschien klopt zijn 
mening niet voor de hele bevolking, 
maar bestrijden vooral de tieners het. 
Wat “cool” is onder de jeugd, beslist 
de massa. Het groepsgevoel is groot. 
Schmiedel verzette zich hiertegen 
in zijn puberteit en zwom tegen de 
stroom in qua kleding keuze. Zo 
“rokte” hij door zijn jeugd. Vandaag 
de dag draagt hij, - zoals van te voren 
met zijn hoofd afgesproken - zelfs bij 
zijn dagelijkse werkzaamheden aan de 
Bonner universiteit, een rok. Schmie-
del zegt: “Vrijheid kan alleen hij 
genieten, die er zelf voor zorgt”. Op 
een eerste blik lijkt hij zielsverwant 
met de Zweedse spoorwegbeamb-
ten. Die droegen in deze, voor Noord 
Europese begrippen zeer warme 
zomer, opeens een rok. Daar houden 
de overeenkomsten dan ook snel op. 
De Vikingen protesteerden uitsluitend 
tegen het verbod een korte broek 
te mogen dragen tijdens het werk. 
Met succes. De voorschriften werden 
versoepeld.

Zelfbewust slentert Michael 
Schmiedel door de bin-

nenstad van Siegburg. Hij voelt zich 
volledig op zijn gemak in zijn rok. Het 
is warm buiten, af en toe waait een 
beetje wind langs de behaarde benen 
van Michael A. Schmiedel (48). Met 
zijn paardenstaart onder zijn pet en 

Duitse mannelijke 
rokdrager geïnterviewd

zijn grijze T-shirt valt hij eigenlijk 
niet zo op. Als er niet die buitenge-
wone beenbedekking was. Sinds zijn 
34e draagt de theoloog rokken. Zijn 
vrouw draagt liever broeken.
Waarom draagt een volwassen, seri-
euze man rokken? Omdat het prettig 
aanvoelt en ik geëmancipeerd ben, 
legt de 48-jarige enthousiast uit. Zo-
wel tijdens mijn studie aan de Bonner 
universiteit, als nu aan de universiteit 
van Bielefeld kreeg hij er geen pro-
blemen mee. Een afspraak met mijn 
hoofd was niet nodig, allen respecte-

Een Duitse mannelijke rokdrager is afgelopen zomer een paar 
keer geïnterviewd en daarmee in de Duitse krant (krant in 
Siegburg en de Express uit Bonn) gekomen. Onderstaand zijn 
de beide interviews vertaald (bedankt Jos) samengevat.
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zij zich noemen. Zondag houdt hij als 
enige man een lezing in het vrouwen-
museum - over de verscheidenheid in 
religies.
Het is belangrijk dat men vertelt over 
rokdragende mannen. Nog beter zou 
het zijn, als het volledig normaal was.

Dan nog de meningen van 
geïnterviewde voorbijgan-

gers, die allen in de gedrukte versie 
staan en waar ook nog foto’s van de 
mensen zijn:
Dit zijn hun uitspraken
Een man in rok. Voor velen een 
vreemd gezicht in de binnenstad van 
Siegburg. 

EXPRESS vroegen aan de voorbijgan-
gers, wat zij van Michaels Schmiedel’s 
liefde voor rokken vinden.

Lees hier hun 
antwoorden:
“Wij vinden, dat ieder moet dragen, 
wat hij wil. Natuurlijk is men een 
beetje twijfelachtig, maar erg zijn 
rokdragende mannen in geen geval.”
Max Langer (26), 
Amina Cuturic (25)

“Een man in rok? waarom niet? Ik 
vind dat dat volledig in orde is. Zelf 
zou ik er geen dragen, maar als hij het 
“cool” vindt, moet hij het doen.”
Wilfried Jonas (54) 
(Hij is bouwvakker.)

“Mij zou het niet direct bevallen! Ik 
denk, dat de rok niet het probleem is. 
Hij kleedt zich niet op zijn best. Ik vind 
zijn oufit een beetje treurig (mag wel 
vlotter/sportiever). Dat hij een rok 
draagt, is prima.”
Christel Zelesnik (72)

Foto Siegburg (Hübner-Stauf) 
Schmiedel in jeansrok op de Markt.
Foto Express artikel uit Bonn: 
Erhard Paul
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ren mij zo, zegt Schmiedel. Zijn vorige 
baan kreeg hij zelfs, toen hij al rokdra-
gend bij een lezing was. Nu verzorgt 
hij zelf lezingen.
Aan het begin leg ik de studenten 
uit, dat ik graag rokken draag. Als er 
iemand vragen over heeft, kan hij die 
stellen en dat het niet meetelt bij exa-
mens, grapt de Siegburger. Op dom-
me uitspraken reageert hij gelaten.
Zo’n 30 rokken hangen er al in de 
kast. Voor mijn figuur is maat 46 ide-
aal. Ik koop ze meestal winkels voor 
dameskleding. Daar hebben ze ook de 
iets nauwere modellen en niet schotse 
kilts. Zijn vrouw heeft hier geen pro-
blemen mee. zij draagt echter liever 
broeken, geeft hij toe.
Hij ziet in zijn rok een politiek state-
ment: het is goed voor de gelijkheid, 
als wij de vrouwen hierin tegemoet 
komen.
Ook de tolerante Keulse bevolking 
accepteert zijn beenbekleding gela-
ten, toch wachtte hem onlangs nog 
een verrassing in de Domstad. Daar 
vroeg men hem in de kroeg om nog 
een biertje, omdat ze hem voor de 
kelner aanzagen. Gisteren was ik weer 
in Keulen met andere “rokkers”, zoals 



Panty’s
voor de man
op de Catwalk 

Agnes B

Givenchy

Selim Somavilla

Brain
& Beast

Alexandre
Herchovitch

Skingraft
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Wood Wood

Franzel Amsterdam

Givenchy

Meadham 

Kirchhoff

14



3

De directie van Arriva in Zwe-
den besloot in 2012 dat ma-

chinisten van de Roslagsbanan, een 
treindienst die in en rond Stockholm 
rijdt, alleen nog een rok of een lange 
broek mogen dragen. Korte broeken 
werden verboden.

Seksediscriminatie
De directie heeft besloten de man-
nen toe te staan de rokken te dragen, 
omdat ze anders aangeklaagd kunnen 
worden wegens discriminatie. Het 
bedrijf sluit niet uit in de toekomst 
de korte broek toch maar weer in te 
voeren. Volgens de machinisten krij-

Zweedse machinisten 
dragen 
rokken in de trein

gen ze af en toe wat vreemde blikken, 
maar is de extra koelte dat waard.

Representatief
Volgens een woordvoerder van het 
bedrijf zien de mannen er nog steeds 
representatief uit, aangezien de rok-
ken een ‘meer formele uitstraling 
hebben dan korte broeken’. 
In september gaat de directie op-
nieuw vergaderen over de kleding-
voorschriften, zo meldt de Telegraph. 
De Roslagsbanan vervoert dagelijks 
ongeveer 45.000 passagiers.

In Zweden hebben enkele treinmachinisten besloten om in 
korte rok naar het werk te gaan, omdat hun baas geen korte 
broek toestaat. “Natuurlijk word ik door reizigers wel eens 
gek aangekeken”, zegt Martin Akersten, een van de dertien 
protesterende machinisten, tegenover de lokale krant Mitti. 
“Maar ik heb het er voor over. Het is koeler dan werken in een 
lange broek.” Zeker twaalf machinisten in Stockholm dragen 
het damesuniform, nu het door een hittegolf erg warm wordt 
in de cabine.
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Momenteel heeft u een 
commercial op de televisie 

waar een man in rok in voorkomt. 
Graag hoor ik van u hoe u tot deze 
keuze bent gekomen en of er nog 
reacties op gekomen zijn. Zelf ben 
ik beheerder van de website www.
rokvoormannen.nl waar een groep 
mannen komt die graag een rok aan-
trekken. Niet om er vrouwelijk uit te 
zien, maar juist als extra kledingstuk 
voor de man. Voor de website ben 
ik momenteel bezig met een nieuwe 
uitgave van het blad van de website. 
Graag zou ik een kort artikel hieraan 
wijden. Dit is namelijk redelijk uniek 
wat u gedaan heeft op de televisie. 
We ondersteunen dit initiatief enorm. 
Jammer alleen dat de rok niet te koop 
is bij de heren afdeling. Via de link 
voor de reclame kleding lijkt het wel 
bij de man te staan. Leuker zou zijn 
als het ook gewoon onder de man-
nenkleding verkocht zal worden. Wie 
weet in de toekomst?

Dirk van den Bogaart (corporate 
reputatiemanager & woordvoerder 
van Wehkamp): Dank voor je email 
naar aanleiding van onze laatste com-
mercial. In iedere commercial wer-
ken we vanuit de merkwaarden van 
wehkamp.nl; verrassend, eigenzinnig, 
actueel en betrokken. Met name ver-
rassend en eigenzinnig zijn binnen de 
commercial belangrijke merkwaarden.
Er zit verder geen bijzondere gedach-
te achter het gebruik van de rok bij de 
man. Dit idee is op de set ontstaan en 
past in die zin goed binnen de merk-
waarde eigenzinnig.

Wehkamp reclame met 
een man in een rok
In augustus en september was er een reclame van de Wehkamp 
op TV waarin een man een rok droeg. Tevens was er afgelo-
pen zomer in de MEXX etalage in Amsterdam een man in rok 
te zien. Onderstaand een vraag gericht aan de Wehkamp met 

hun antwoord:
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De bijeenkomst van juni is in Antwer-
pen gehouden en er waren verschillende 
nationaliteiten aanwezig: Barbara (BE), 
DiDi (BE), Eric (BE), Jos (NL), Kiltmans 
(NL), Musa (BE), Ricky (NL), Rokwens 
(BE) en Yoram (D). Het verslag van de 
bijeenkomst is hieronder door Jos en 
Musa weergegeven.

MUSA: 
Met een treinprobleem op de verbin-

ding tussen Gent en Antwerpen had ik besloten 
om vroeger te vertrekken, namelijk om 9 uur. Ik 
kwam in Antwerpen Centraal een beetje te vroeg 
aan want Antwerpen begint te leven vanaf 10 uur. 
Dus eerst een lekkere koffie in de MD en daarna 
heb ik eerst de ontmoetingsplaats gezocht. Na een 
beetje slenteren heb ik ontdekt dat er een markt 
was en daar heb ik lekkere thee gedronken en een 
soort van pannenkoek met warme kaas en honing 
gegeten.

JOS: 
We zouden verzamelen bij cafe Plansjee op 

de hoek van het Hendrik Conscienceplein en de 
Wolstraat. De eersten waren al ruim voor 13.00 
uur op de bewuste plek. Ik kreeg prompt een 
sms’je met de opmerking dat het gesloten was. 
Hierop meteen bericht gegeven, dat dit vorige 
keer ook zo was, maar om 13.00 uur gaat het 
open. En dat klopte gelukkig ook nog.

MUSA: 
Na een beetje winkels bezocht te heb-

ben was het tijd om naar de ontmoetingsplaats te 
gaan. Daar zat Ricky al te wachten. Na een tijdje 
kwamen de leden één voor één toegestroomd.

Bijeenkomst juni 2012 
te Antwerpen

17



JOS: 
Rond kwart over een waren de meesten aanwezig. 

DiDi69, Kiltmans, Barbara, Ricky, Musa en ik. Yoram had een 
berichtje gestuurd, dat hij later zou komen. Tot mijn blijde ver-
rassing waren, hoewel onaangekondigd, Rokwens en Erik ook 
aanwezig. Zo waren wij dus toch nog met 9 mensen.

MUSA: 
We hebben leuke gesprekken gehad en omdat ik 

thuis bezoek verwachte wilde ik eerder vertrekken met de trein-
problemen in mijn achterhoofd. Barbara stelde mij voor om met 
haar mee te rijden tot in Brugge en dat heb ik in dank aanvaard. 
De andere leden gingen een wandeling doen in Antwerpen.

JOS: 
Wij hebben gezellig enige glaasjes genuttigd en hebben 

nader kennis gemaakt in afwachting van Yoram. Intussen ook 
nog een onverwacht telefoontje van Jan Reijman gekregen, die 
ons allemaal de groeten deed. Hij krijgt natuurlijk van iedereen 
de groeten terug!
Omdat wij van Yoram nog geen bericht hadden na lange tijd, 
besloten wij alvast aan de wandel te gaan en hebben hierbij een 
kort bezoek aan het Sint Nicolaaspleintje gebracht. Een enig 
binnenplein met prachtige oude gebouwen en een leuk terras. 
In een van de omliggende gebouwen was een bruiloft in volle 
gang.
Vervolgens onze wandeling voortgezet richting Groenplaats 

alwaar de band Katastroof optrad. 
Intussen hadden een paar man ons 
al verlaten en voegde Yoram zich bij 
ons. Met zijn zessen verder gewan-
deld en een nieuw terrasje gepikt.
Bij vertrek van dit terras een kort 
gesprek gehad met een redelijk grote 
groep Nederlanders, die wat vragen 
hadden over onze rokken en de ach-
terliggende gedachte. Uitleg gegeven 
en een paar visitekaartjes van het 
forum achter gelaten en door een van 
hen een foto laten maken van ons 
zessen.
Met zijn vieren daar om de hoek nog 
lekker gegeten waarna onze wegen 
zich scheiden. Yoram bleef nog tot 
zondag; de anderen gingen huis-
waarts of naar een volgende afspraak.
Al met al een gezellige dag, die zo 
goed als droog is gebleven.
Een internationaal gebeuren met 
deelnemers uit Nederland, België en 
Duitsland. 
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manvannu@rokvoormannen.nl

Als je zelf info hebt voor dit blad, of je verhaal 
wilt doen, mail dan naar:

MAN VAN NU
Blad voor mannen die hun garderobe willen 
uitbreiden met rokken. 
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