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KORT NIEUWS
Eerste nieuwsbericht, 
kopregel over twee regels 
 Lorem Ipsum (ook wel Faketekst of Dummytekst 

genoemd) is een proeftekst uit het drukkerij- en 

zetterijwezen. Tevens webdesigners makken hier 

vaak gebruik van. Lorem Ipsum is de standaard 

proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, 

toen een onbekende drukker een zethaak met 

letters nam en ze door elkaar husselde om 

een font-catalogus te maken. Het heeft niet 

alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel 

onveranderd, overgenomen in elektronische 

letterzetting. Het is in de jaren ‘60 populair 

geworden met de introductie van Letraset vellen 

met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk 

door desktop publishing software zoals Aldus 

PageMaker die versies van Lorem Ipsum 

bevatten.

Tweede nieuwsbericht, 
zeer kort
Zoals benoemd heeft een Faketekst dezelfde 

functie als een Lorem Ipsum. Een faketekst is 

echter in ons geval een nederlandse tekst welke 

wél leesbaar is, doch echter nergens over gaat. 

Het wordt ook wel een dummytekst genoemd. 

Derde bericht,  
met beeld

Het is al geruime tijd 

een bekend gegeven 

dat een lezer, tijdens 

het bekijken van de 

layout van een pagina, 

afgeleid wordt door 

de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt van 

het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een 

tekst” maakt. Veel desktop publishing pakketten 

en web pagina editors gebruiken tegenwoordig 

Lorem Ipsum als hun standaard model tekst,  

en een zoekopdracht naar “lorem ipsum” 
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Nieuwsbericht met foto en inzettekst
Zoals benoemd heeft een Faketekst dezelfde functie als een Lorem 

Ipsum. Een faketekst is echter in ons geval een nederlandse tekst 

welke wél leesbaar is, doch echter nergens over gaat. Het wordt ook 

wel een dummytekst genoemd. 

Laatste korte 
nieuwsberichtje 
Lorem Ipsum (ook wel Faketekst of Dummytekst 

genoemd) is een proeftekst uit het drukkerij- en 

zetterijwezen. Tevens webdesigners makken hier 

vaak gebruik van. Lorem Ipsum is de standaard 

proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, 

toen een onbekende drukker een zethaak met 

letters nam en ze door elkaar husselde om 

een font-catalogus te maken. Het heeft niet 

onveranderd, overgenomen in elektronische 

letterzetting. Het is in de jaren ‘60 populair 

geworden met de introductie van Letraset vellen 

met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk 

bevatten.

Heijplaat Post is een uitgave van Ferio. Ci doluptur aboratu riasit ad quam ratem fugitiberem quiati renissequae 

iur, cum et harumqui dundis que aperia volorendem. Nequi debis il maximin ratet eatur moluptatiam doluptas et 

hillacia ea dolorest fugiam quiaspe vit rem re porem num quis dit aut reri offictur magnam quias ex et 

untiis sundis ma id que.

© 2017. Artikelen uit Heijplaat Post mogen alleen met schriftelijke toestemming van de hoofdredactie worden 

overgenomen. Het ongevraagd opsturen van tekst en / of beeldmateriaal geschiedt op eigen risico.
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KORT NIEUWS DOSSIER
Eerste nieuwsbericht, 
kopregel over twee regels 
 Lorem Ipsum (ook wel Faketekst of Dummytekst 

genoemd) is een proeftekst uit het drukkerij- en 

zetterijwezen. Tevens webdesigners makken hier 

vaak gebruik van. Lorem Ipsum is de standaard 

proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, 

toen een onbekende drukker een zethaak met 

letters nam en ze door elkaar husselde om 

een font-catalogus te maken. Het heeft niet 

alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel 

onveranderd, overgenomen in elektronische 

letterzetting. Het is in de jaren ‘60 populair 

geworden met de introductie van Letraset vellen 

met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk 

door desktop publishing software zoals Aldus 

PageMaker die versies van Lorem Ipsum 

bevatten.

Tweede nieuwsbericht,  
nu met beeld

Zoals benoemd heeft 

een Faketekst dezelfde 

functie als een Lorem 

Ipsum. Een faketekst 

is echter in ons geval 

een nederlandse 

tekst welke wél leesbaar is, doch echter nergens 

over gaat. Het wordt ook wel een dummytekst 

genoemd. 

Derde bericht, 
Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat 

een lezer, tijdens het bekijken van de layout van 

een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele 

inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik van 

Lorem Ipsum is dat het uit een tekst” maakt. Veel 

desktop publishing pakketten en web pagina 

editors gebruiken tegenwoordig Lorem Ipsum als 

hun standaard model tekst,  

en een zoekopdracht naar “lorem ipsum” 

Nieuwsbericht met foto en inzettekst
Zoals benoemd heeft een Faketekst dezelfde functie als een Lorem 

Ipsum. Een faketekst is echter in ons geval een nederlandse tekst 

welke wél leesbaar is, doch echter nergens over gaat. Het wordt ook 

wel een dummytekst genoemd. 

Vierde,  korte 
nieuwsberichtje 
Lorem Ipsum (ook wel Faketekst of Dummytekst 

genoemd) is een proeftekst uit het drukkerij- en 

zetterijwezen. Tevens webdesigners makken hier 

vaak gebruik van. Lorem Ipsum is de standaard 

proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, 

toen een onbekende drukker een zethaak met  

 

letters nam en ze door elkaar husselde om 

een font-catalogus te maken. Het heeft niet 

onveranderd, overgenomen in elektronische 

letterzetting. Het is in de jaren ‘60 populair 

geworden met de introductie van Letraset vellen 

met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk 

bevatten.

Heeft u ook een nieuwsbericht? Tip de redactie op nieuws@heijplaatpost.nl

Muscidu ciisqui unt volori vellaborit re 
dolore nime non consequia esequis sapic 
te labo. Aperiore natur? Lectotamus 
audiatem que vellorem hillabo runtium 
dis earumen dandicti nosandit lab ipit 
laborent re sequass itibus, quodit abo. 
Berent et ut arum

Otatur re cus sin pre quame venissim rehent.

Dita dio inciass inverum eum doluptur, acidit hit, 

expe am ento voluptatet eati incius audicab 

orporepta doluptas quam, quo mo que es 

maximinciet et aut dollaut volorer atquate 

ctotati nverumendam etur sed et unt volupta 

ectorio con peditatqui volupta volut liat ra 

con resequam, consequo velit quibus acerum 

nime eaquamus veles dolore omni archillut el 

maio estiasperum volupta quidunt porum ex et 

facerrum et aut utem aute liquisquam quisit, 

utem ium earument, suntior itatioris evelit 

aperunt.

Aquasinum recus alicium harum aperaep elenis 

ullam fugia volesci llaute simus derspienim aut 

acepeli genimil liquis si con con parum re vendae 

seribus tiorehe nduntur mi, omnia ius, offictis 

doloresequid evenit ipsanduntur, id quiderit 

placestotam quae is alit ut officaborit fugit 

Otatur re cus sin pre quame venissim rehent.

Dita dio inciass inverum eum doluptur, acidit hit, 

expe am ento voluptatet eati incius audicab 

orporepta doluptas quam, quo mo que es 

maximinciet et aut dollaut volorer atquate 

ctotati nverumendam etur sed et unt volupta ectorio con peditatqui 

volupta volut liat ra con resequam, consequo velit quibus acerum nime 

eaquamus veles dolore omni archillut el maio estiasperum volupta quidunt 

porum ex et facerrum et aut utem aute liquisquam quisit, utem ium 

earument, suntior itatioris evelit aperunt.

Tussenkop

Aquasinum recus alicium harum aperaep elenis ullam fugia volesci 

llaute simus derspienim aut acepeli genimil liquis si con con parum re 

vendae seribus tiorehe nduntur mi, omnia ius, offictis doloresequid evenit 

faccuptiunt a qui dusame con endaeMusantemperit vidis as quuntia 

dolorepudita veria quas et escipsuntus cume labor ma que pres sentiurem 

quodissi blabore sciducitias dolorro blanducia adis disquatem que et rerum 

facietum, cum hit accusanda a cumet occaboremquo omnihilia cus aditist, 

aut quiandit mintis dunt es estius sam fugit eat. Occus, quam, officie 

nimoluptur molum unt.

Wilt u of heeft u meer informatie over dit Dossier?  

Neem dan contact op met Heijplaat Post  

op nieuws@heijplaatpost.nl

Ontwikkelingen 
rondom de branden
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NIEUWOUD &

familie De Jong, 
Duivendrechtstraat 

 
Het is al geruime tijd een 

bekend gegeven dat een lezer, 

tijdens het bekijken van de 

layout van een pagina, afgeleid wordt door 

de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt 

van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het 

uit een min of meer normale verdeling van 

letters bestaat, in tegenstelling tot “Hier uw 

tekst, hier uw tekst” wat het tot min of meer 

leesbaar nederlands maakt. Veel desktop 

publishing pakketten en web pagina editors 

gebruiken tegenwoordig Lorem Ipsum als 

hun standaard model tekst, en een 

zoekopdracht naar “lorem ipsum” ontsluit 

veel websites die nog in aanbouw zijn. 

Verscheidene versies hebben zich ntwikkeld 

Janine Rahaman,
Heysekade 

 
Het is al geruime tijd een 

bekend gegeven dat een lezer, 

tijdens het bekijken van de 

layout van een pagina, afgeleid wordt door 

de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt 

van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het 

uit een min of meer normale verdeling van 

letters bestaat, in tegenstelling tot “Hier uw 

tekst, hier uw tekst” wat het tot min of meer 

leesbaar nederlands maakt. Veel desktop 

publishing pakketten en web pagina editors 

gebruiken tegenwoordig Lorem Ipsum als 

hun standaard model tekst, en een 

zoekopdracht naar “lorem ipsum” ontsluit 

veel websites die nog in aanbouw zijn. 

Verscheidene versies hebben zich 

Wil jij ook in Oud&Nieuw? Stuur een mailtje naar nieuws@heijplaatpost.nl 0706



VERENIGINGSLEVEN

Muziekvereniging 
Dockyard 
Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat 

een lezer, tijdens het bekijken van de layout van 

een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele 

inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik 

van Lorem Ipsum is dat het uit een min of 

meer normale verdeling van letters bestaat, in 

tegenstelling tot “Hier uw tekst, hier uw tekst” 

wat het tot min of meer leesbaar nederlands 

maakt. Veel desktop publishing pakketten en 

web pagina editors gebruiken tegenwoordig 

Lorem Ipsum als hun standaard model tekst, 

en een zoekopdracht naar “lorem ipsum” 

ontsluit veel websites die nog in aanbouw zijn. 

Verscheidene versies hebben zich ontwikkeld in 

de loop van de jaren.

Dockyard zoekt altijd muzikanten!  

Kijk op www.muziekverenigingdockyard.nu  

voor meer informatie.

Heeft u ook een tip over een vereniging op 

Heijplaat? Laat het ons weten!

“Vaak repeteren, 
maar optochten 
zijn echt kicken!”
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HEIJPLAAT HISTORIE

“Het is al geruime tijd een bekend gegeven 

dat een lezer, tijdens het bekijken van de 

layout van een pagina, afgeleid wordt door 

de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt 

van het gebruik van Lorem Ipsum is dat 

het uit een min of meer normale verdeling 

van letters bestaat, in tegenstelling tot 

“Hier uw tekst, hier uw tekst” wat het tot 

min of meer leesbaar nederlands maakt. 

Veel desktop publishing pakketten en web 

pagina editors gebruiken tegenwoordig 

Lorem Ipsum als hun standaard model 

tekst, en een zoekopdracht naar “lorem 

ipsum” ontsluit veel websites die nog in 

aanbouw zijn. Verscheidene versies hebben 

zich ontwikkeld in de loop van de jaren.

Tussenkop

In tegenstelling tot wat algemeen 

aangenomen wordt is Lorem Ipsum niet 

zomaar willekeurige tekst. het heeft 

literatuur uit 45 v.Chr. en is dus meer dan 

2000 jaar oud. Richard McClintock, een 

professor latijn aan de Hampden-Sydney 

College in Virginia, heeft één van de meer 

obscure latijnse woorden, consectetur, uit 

een Lorem Ipsum passage opgezocht, en 

heeft tijdens het zoeken naar het woord 

in de klassieke literatuur de onverdachte 

bron ontdekt. Lorem Ipsum komt uit de 

secties 1.10.32 en 1.10.33 van “de Finibus 

Bonorum et Malorum” (De uitersten van 

goed en kwaad) door Cicero, geschreven in 

45 v.Chr. Dit boek is een verhandeling over 

de theorie der ethiek, erg populair tijdens 

de renaissance. De eerste regel van Lorem 

Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, komt 

uit een zin in sectie 1.10.32.”

Metaal-staking bij RDM in 1970:

“Jammer dat het  
zo moest, maar het 
was hard nodig”

Kijk voor meer achtergrond informatie 

over deze staking en andere historische 

gebeurtenissen op Heijplaat op  

www.heijplaat.com/historisch-heijplaat

Heeft u ook een tip over een mooi verhaal  

voor deze rubriek? Laat het ons weten!

011010



IN BEDRIJF VACATURES

Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat 

een lezer, tijdens het bekijken van de layout van 

een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele 

inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik 

van Lorem Ipsum is dat het uit een min of 

meer normale verdeling van letters bestaat, in 

tegenstelling tot “Hier uw tekst, hier uw tekst” 

wat het tot min of meer leesbaar nederlands 

maakt. Veel desktop publishing pakketten en 

web pagina editors gebruiken tegenwoordig 

Lorem Ipsum als hun standaard model tekst, en 

een zoekopdracht naar “lorem ipsum” ontsluit 

veel websites die nog in aanbouw zijn. 

Verscheidene versies hebben zich ontwikkeld 

in de loop van de jaren.

MariTeam zoekt trouwens een account-

manager! Kijk voor meer informatie op  

www.mariteam-shipping.com.

Wilt uw bedrijf zich ook presenteren in de 

Heijplaat Post met een mooie foto en een 

fijn stukje tekst? Laat het ons weten!

MariTeam Shipping Agencies, Directiekade 2

Zoek jij een vaste baan met groeimogelijkheden? 
Of een leuke part-time job naast je opleiding? 
Heijplaat ligt midden in de haven; ongetwijfeld  
vind jij hier je droombaan!

Vacature bij Bedrijfsnaam
De afdeling Fitterij houdt zich bezig met alle 

voorkomende werkzaamheden van aanleg 

tot onderhoud aan het leidingnet. Voor deze 

afdeling is Bedrijfsnaam op zoek naar een 

Fulltime Monteur.

Wil jij graag met je handen werken en heb je 

affiniteit met techniek? Dan is Bedrijfsnaam 

op zoek naar jou! Neem contact op met ... 

o.v.v. ‘Fulltime Monteur bij Bedrijfsnaam’.

Vacature bij Bedrijfsnaam
Wil jij graag met je handen werken en heb je 

affiniteit met techniek? Dan is Bedrijfsnaam 

op zoek naar jou! Neem contact op met ... 

o.v.v. ‘Fulltime Monteur bij Bedrijfsnaam’.

Vacature bij Bedrijfsnaam
De afdeling Fitterij houdt zich bezig met alle 

tot onderhoud aan het leidingnet. Voor deze 

afdeling is Bedrijfsnaam op zoek naar een 

Fulltime Monteur.

Wil jij graag met je handen werken en heb je 

affiniteit met techniek? Dan is Bedrijfsnaam 

op zoek naar jou! Neem contact op met ... 

o.v.v. ‘Fulltime Monteur bij Bedrijfsnaam’.

Vacature bij Bedrijfsnaam
De afdeling Fitterij houdt zich bezig met alle 

voorkomende werkzaamheden van aanleg 

afdeling is Bedrijfsnaam op zoek naar een 

Fulltime Monteur.

Wil jij graag met je handen werken en heb je 

affiniteit met techniek? Dan is Bedrijfsnaam 

o.v.v. ‘Fulltime Monteur bij Bedrijfsnaam’.

Kijk voor meer vacatures op Heijplaat en 

rond de Waalhaven op www.heijplaat.com

013012



COLUMNADRESSEN

Column over gebiedsontwikkeling / 
nieuwbouw op en rond Heijplaat door 
een deskundige, liefst elke uitgave 
dezelfde persoon voor continuïteit.

 Berichten, 
oproepen en 

tweets over Heijplaat

Rotterdam by Day @010byday

@Janvido

“Ik heb altijd het gevoel in de Efteling te 

lopen als ik deze huizen zie op @rotterdam 

#heijplaat ” #photo

Nellie Tevreden: De eerste regel van Lorem 

Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, komt 

uit een zin in sectie 1.10.32.

Henk op ‘t Dorp: Dat is bij Faketekst.nl niet 

het geval. We gebruiken een gecontroleerd. 

Tevens ondersteunen we meerdere talen? 

sandra @seversvanmeurs

voedsel ooievaar: kikkers, muizen, mollen 

en insecten, hagedissen, regenwormen, 

jonge vogels, aas en #afval. #heijplaat 

#Gansewinkel #FAIL!

 

 

Ook iets te melden? Of valt u iets op  

op Heijplaat? Laat het ons weten op  

www.heijplaat.com of #heijplaatpost

Belangrijke adressen en contact-
gegevens op en rond Heijplaat.

“In tegenstelling tot wat algemeen 

aangenomen wordt is Lorem Ipsum 

niet zomaar willekeurige tekst. 

het heeft zijn wortels in een stuk 

klassieke latijnse literatuur uit 45 

v.Chr. en is dus meer dan 2000 

jaar oud. Richard McClintock, een 

professor latijn aan de Hampden-

Sydney College in Virginia, 

heeft één van de meer 

obscure latijnse woorden, 

consectetur, uit een Lorem 

Ipsum passage opgezocht, 

en heeft tijdens het zoeken naar het woord in de klassieke literatuur 

de onverdachte bron ontdekt. Lorem Ipsum komt uit de secties 

1.10.32 en 1.10.33 van “de Finibus Bonorum et Malorum” (De uitersten 

van goed en kwaad) door Cicero, geschreven in 45 v.Chr. Dit boek is 

een verhandeling over de theorie der ethiek, erg populair tijdens de 

renaissance. De eerste regel van Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit 

amet..”, komt uit een zin in sectie 1.10.32.

Er zijn vele variaties van passages van Lorem Ipsum beschikbaar maar 

het merendeel heeft te lijden gehad van wijzigingen in een of andere 

vorm, door ingevoegde humor of willekeurig gekozen woorden die 

nog midden in de tekst verborgen zit. Dat is bij Faketekst.nl niet het 

geval. We gebruiken een standaard lorem ipsum welke we hebben 

gecontroleerd. Tevens ondersteunen we meerdere talen.

Als u een passage uit Lorum Ipsum gaat gebruiken dient u zich ervan 

te verzekeren dat er niets beschamends midden in de tekst verborgen 

zit. Dat is bij Faketekst.nl niet het geval. We gebruiken een standaard 

lorem ipsum welke we hebben gecontroleerd. Tevens ondersteunen 

we meerdere talen.

Naam Achternaam is Functie bij Bedrijfsnaam 

en specialist in een bepaald iets. 

Hij is bereikbaar op naam@bedrijsnaam.com.

van een pagina, 

afgeleid wordt door de 

tekstuele inhoud. Het 

belangrijke punt van 

het gebruik van Lorem 

Ipsum is dat het 

uit een min of meer 

normale verdeling 

van letters bestaat, 

in tegenstelling tot 

“Hier uw tekst, hier 

uw tekst” wat het tot 

min of meer leesbaar 

nederlands maakt. 

Veel desktop 

publishing pakketten 

en web pagina 

editors gebruiken 

tegenwoordig 

Lorem Ipsum als hun 

standaard model tekst, 

en een zoekopdracht 

naar “lorem ipsum” 

ontsluit veel websites 

die nog in aanbouw 

zijn. Verscheidene 

versies hebben zich 

ontwikkeld in de loop 

van de jaren.

In tegenstelling 

tot wat algemeen 

aangenomen wordt 

is Lorem Ipsum niet 

zomaar willekeurige 

tekst. het heeft zijn 

wortels in een stuk 

klassieke latijnse 

literatuur uit 45 v.Chr. 

en is dus meer 

dan 2000 jaar oud. 

Richard McClintock, 

een professor latijn aan 

de Hampden-Sydney 

Ique dolorum quunt. 

Ximagna tquunt perit 

aligendebis accuptate 

ides ne quatiatio 

core ipsam quias sit 

audande lictum ut ut 

aut moluptias eos num 

nis quo blabori buscid 

qui officia volenisi 

dolorat iisinve 

ndanit doluptati di 

odit et acia non conet 

que volorerumet, 

nonsenimi, sum ilitas 

ape eos quatur? 

Dercimu stiste pa illest, 

officim olorerumendi 

quis dolorios ut esto 

molupta tusam, 

odio. Tem voluptur, 

quamend ipsapel 

luptaecte con raeprate 

culliquamus modis 

eum re odicae prore, 

occatiur rehenduntiis 

esequas simil intioribus 

ex et et doluptis 

voluptatia nis mincius.

Tinctotas rerercimet 

verum arum volorio. 

Nonsentium quo incil il 

idicaeresti aut accabor 

atusdan 

derrovi dentum autati 

debitatiis que nume 

nus.

Olo es et enienda 

et que ipiciderum 

voluptatiat.

Git la volum iusdam 

dollecest quam, ut 

ea none pere quos 

doloreh enienis eria 

ne simet harum a 

arument otation rem 

aturisitate volum et, 

que poribus perspita 

doluptatis voluptate 

consequat.

Explitatet restium 

asperovid que explaut 

ecusaecese nos sit 

reri optatur assus a 

dolorib usciam reicabor 

autatur ibusdanis as 

que rem comnihictium 

fugit que doles 

sequam nobisquam 

ea nienis eum quam 

vent debitatum reperib 

usamus, torerfero 

maximi, nimporessi 

aut aut voloribus et mi, 

solores tissunt aces con 

nimilit aperumqui bea 

ditatemporia poribeat.

Et venis doluptatem 

dolut imus 

aspeditendit que 

dero bla quosandunt 

aperchi lluptatum rem 

deria dit, im atemped 

quatur aut videro 

maxim reperitis sunt.

Ped quae quia 

consentint, quia 

denisim fugit anderum 

estius conecte eos 

que perum, illit, alit, 

volorest laccat ad ut 

quas simagnatem 

delendent ex et 

vereper ciandia nusam 

volo blautas aute 

nissimpel moluptiis 

etur apicid etur aut 

que verovit vit, nitibus 

etumqui debit que 

ditate id mil invelit es 

ex endigen dendae 

imi, cum id utem. 

Iciusam velestota 

ne qui occum nobit 

veriae quiatque pa 

nesequo es quam sintio 
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