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Concert voor gelijke rechten op Gay Pride
29-07-13 16:14 uur - Bron: ANP

© anp

Handsome Poets, Do, Raffaëla en CB Milton zingen vrijdagavond tijdens
het zogeheten Strijders voor Liefde-concert op het Rembrandtplein in
Amsterdam. Amnesty International organiseert de avond in de week van de
Gay Pride om homo's, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders die
vechten voor gelijke rechten, een hart onder de riem te steken.
Het concert begint om 19.00 uur. Naast muziek vertellen activisten vanuit de
hele wereld hun persoonlijke verhaal. Een dag later vaart Amnesty mee met de
beroemde Canal Parade, waarbij ze protesteert tegen de
antihomopropagandawet die onlangs in Rusland is aangenomen.
De organisatie laat tijdens de botenparade zien wat de gevolgen van deze wet
zijn. Zo toert er een Russische politieboot door de grachten, die 'boetes' uitdeelt
en homopropagandisten veroordeelt. Op de kades en via internet worden
handtekeningen verzameld tegen de inperking van vrijheid van meningsuiting in
Rusland.
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RTL Nieuws spant een kort geding aan tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken.
De redactie van RTL Nieuws eist openbaarmaking van ambtelijke stukken rond een
militaire interventie in Syrië. Adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein van RTL ...
Lees ook: Teeven: 'totaal geen sprake' van noodzaak extra opvang Syriërs (05-09-13)
Lees ook: Kamerleden horen weinig nieuws over Syrië (04-09-13)

Holleeder begint een kermisattractie te worden
Topcriminelen houden niet van
publiciteit, en al helemaal niet van
foto's. Zware criminaliteit gedijt het
beste in het verborgene, in volslagen
anonimiteit. Willem Holleeder lapt die
oude wet nu al anderhalf jaar aan alle
mogelijke laarzen. In ...

Lees ook: Mishandeling Holleeder op aanklacht Dick V. (31-08-13)

Gevonden lichaam Lelystad is van een vrouw
Het stoffelijk overschot dat woensdagmiddag werd gevonden langs de Torenvalkweg
in Lelystad, is van een vrouw. Dat meldde een politiewoordvoerder donderdag. Over
de identiteit kan de politie nog niks zeggen. Een voorbijganger vond het lichaam ...
Lees ook: Onduidelijk of dode vrouw Lelystad Nikki is (05-09-13)
Lees ook: Waar is Nikki van Il Sogno? (04-09-13)

Homoraadslid Eindhoven doet aangifte na bedreiging
Het homoseksuele Eindhovense
raadslid Tom van den
Nieuwenhuijzen (GroenLinks) gaat
aangifte doen omdat hij
donderdagochtend een anonieme
bedreiging vond in zijn brievenbus.
Hij heeft dat donderdag
aangekondigd. 'Rot op met je ziekte
en je roze ...

Onduidelijk of dode vrouw Lelystad Nikki is
De politie onderzoekt of de dode vrouw die gistermiddag
in Lelystad is gevonden, de vermiste Nikki Lawalata (27)
uit Amsterdam is. Een voorbijganger vond gisteren de
stoffelijke resten op een verlaten grasvlakte op de
Torenvalkweg tussen Almere ...
Lees ook: Waar is Nikki van Il Sogno? (04-09-13)
Lees ook: Grote zoekactie naar vermiste Nikki (27) (03-09-13)

Roman De laatkomer naar het toneel
De roman De laatkomer van Dimitri Verhulst wordt
bewerkt tot een toneelstuk. Het Noord Nederlands
Toneel brengt het stuk in het seizoen 2014-2015 naar de
grote theaters van Nederland. Dat maakte uitgeverij
Atlas Contact donderdag bekend. De ...

Rutte: geen initiatief voor grotere coalitie
De coalitie van VVD en PvdA heeft geen initiatieven
genomen om D66 in het kabinet te halen en heeft
daartoe ook geen voornemens. Premier Mark Rutte heeft
dat donderdag gezegd. Of dergelijke gesprekken
hebben plaatsgevonden, wilde hij niet ...
Lees ook: 'Coalitie verkende of D66 tot kabinet kon toetreden' (05-09-13)

'Juli en augustus waren veel te droog'

Het is in Nederland 'veel te droog'. De komende dagen wordt het wel wisselvalliger,
maar de modellen blijven weinig scheutig met neerslaghoeveelheden. Dat meldt
weerman Marco Verhoef van Weerplaza. In de maanden juli en augustus was het heel
...
Lees ook: Zomer was dit jaar warmer en droger dan normaal (30-08-13)
Lees ook: Zomer 2013 een van de warmste sinds 1903 (25-08-13)

Bijna 1300 besmettingen met de mazelen
Bijna 1300 mensen zijn besmet met
de mazelen. Het aantal nieuwe
meldingen is net als vorige week een
stuk minder dan de weken ervoor.
Afgelopen week kwamen er 68
meldingen van nieuwe gevallen bij.
Twee weken geleden waren dat er
nog 127. Dat ...

Mansveld 'onaangenaam verrast' door Odfjell
Staatssecretaris WiIma Mansveld
(Milieu) is 'onaangenaam verrast' door
11 nieuwe incidenten van voor 2010
die door het chemiebedrijf Odfjell zijn
gemeld. Dat zei ze donderdag tijdens
een debat over de veiligheid in de
chemiesector. Het omstreden ...

Lees ook: Kamer praat over veiligheid chemie (05-09-13)
Lees ook: Mansveld wil kunnen ingrijpen bij chemische bedrijven (03-09-13)

Opnieuw oppassen voor potloodventer IJburg
Op IJburg zijn ouders van kleine
kinderen opnieuw gewaarschuwd dat
er een schennispleger actief is. Een
ouder van een buitenschoolse
opvang maakte melding van een man
met zijn broek om zijn enkels en zijn
geslacht in zijn hand. Bij de opvang ...

Lees ook: Onrust op IJburg over kinderlokkers (12-03-13)

Koninklijke familie dankt voor medeleven na verlies Friso
De koninklijke familie bedankt het Nederlandse volk
voor de steunbetuigingen na het overlijden van prins
Friso. 'Voor de warme woorden en blijken van steun en
medeleven van velen in ons land en daarbuiten danken
wij u van harte', zo valt te ...
Lees ook: Tweede Kamer herdenkt prins Friso (03-09-13)
Lees ook: Bedankfeest Beatrix uitgesteld om dood Friso (22-08-13)
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