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Iedereen kan bijdragen aan de vrije
encyclopedie Wikipedia. Dit is mogelijk omdat Wikipedia een wiki is: klik
eenvoudigweg op de link „bewerk“
bovenaan een willekeurig artikel en
begin te schrijven. Dit spiekbriefje laat
de meest gebruikte tekstopmaak zien.
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