nu.nl | Het laatste nieuws lees je het eerst op NU.nl

http://www.nu.nl/

rss

pda

nieuwsbrief

Ma. 21 mei 2007. Het laatste nieuws lees je het eerst op NU.nl

Voorpagina
Algemeen
Economie
Internet
Sport
Achterklap
Opmerkelijk
Beurs
Wetenschap
Plugged
Auto
Weer
Verkeer
Muziek
TVFilm
Dvd
Film
Boek
Games
NU-blog
Column
Cartoon
Lezersfoto
NU Video
NUjij.nl
NU Z

Veel
vakantiegangers
tijdens Pinksteren

17°C
0 files

Ruim half miljoen
Nederlanders blijft in
eigen land

538,20
€ 1,523

Muziek

Verdachte militairen op het matje bij commandant
'Korte klap' nieuw wapen tegen drugssmokkel Schiphol
'Verkeer minder vervuilend dan verwacht'
Grote schade in Indonesië door reuzengolven
Examenkandidaten vrezen wiskunde
Grote brand op theeklipper Cutty Sark
Oppasser waarschuwde slachtoffer gorilla-aanval
Kamermeerderheid wil uitstel nieuwe
taxitarieven
Politieke partijen verwachten problemen
rond weigeren korte ritjes

Meer ouderen met kleine banen
'ABN Amro overweegt verkoop Braziliaanse dochter'
VVD wil onafhankelijke controle ontwikkelingsgeld
'President Wereldbank gaf desastreus leiding'
Westerlingen verlaten massaal Hongkong
Capitalia en UniCredit bereiken overeenstemming over fusie
Alitalia schrapt dinsdag bijna vierhonderd vluchten

Column

"Passie staat voorop,
zo belooft
autoprogramma De
Garage tenminste.
Maar helaas blijft het
vooral bij beloven."

Cartoon

Tribler combineert YouTube met
Bittorrent
'Het beste van YouTube en Bittorrent in
één programma'

Nederland in top drie breedbandaansluitingen
Voedingscentrum.nl gekraakt door spywareverspreider
Zweedse piratensite opent Youtube-variant
Spaanse politieke partijen plegen aanslagen in Second Life
Gamers strijden voor plekje op wereldkampioenschap
Amerikaanse leger doet YouTube in de ban
Microsoft biedt zes miljard voor advertentiebedrijf

TV-film van de dag

The Acid House
Condooms

Door een
condoomautomaat
met vuurwerk op te
blazen hebben
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Romario maakt zijn 1000ste doelpunt
'Dit is een uitzonderlijk moment in mijn
leven'

Addo en Bakkal verlengen contract bij PSV
Athene maakt zich op voor voetbalfinale
San Antonio Spurs winnen eerste finalewedstrijd
Sequera wint WTA-toernooi
Real Madrid en Barcelona zij aan zij
Arvesen wint in Giro
Tiende titel hockeysters Den Bosch
Robbie Williams weg uit VS
Zanger verhuist terug naar thuisland
Groot-Brittannië

vandalen
zaterdagnacht in het
Drentse Dwingeloo
voor een
'condoomregen'
gezorgd, meldt de
Telegraaf. De
automaat hing aan de
muur van een
drogisterij. Door de
knal belanden de
voorbehoedsmiddelen in de hele
straat.
Fotoshoot

Jean-Marie Pfaff
wordt op de fotoshoot
van het blad Diva &
Donna goed onder
handen genomen
door stylisten. In
huize Pfaff is het
vooral zijn vrouw
Carmen die
Jean-Marie kleedt.

Optreden Tiësto zorgt voor klachtenregen
Mishandelde olifant spietst opzichters
Voorstelling gratis door reclame op decor
Rufus Wainwright in Oosterpoort
Storing tijdens concert Britney
Beledigde stad vernoemt vuilnisbelt naar John Cleese
Britse televisieprijs voor Ricky Gervais

Bekijk video
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