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Toegangspoortjes
Universiteitsbibliotheek
gaan dicht
De Universiteitsbibliotheek is al enige tijd bezig met de invoering van
toegangspoortjes. In eerste instantie werden ze alleen tijdens tentamenperiodes
gebruikt, later was het de bedoeling dat de poortjes elke dag dicht zouden staan.
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