
Canva Aanpasbare Affiches Repair Café & Oproep Vrijwilligers

We zetten enkele voorbeeldaffiches klaar in het online programma Canva.
Je kunt ze openen, bewerken en downloaden via onderstaande linken.
Daarvoor moet je wel een gratis account aanmaken op Canva.

Hoe ga je te werk?

1. Klik op onderstaande linken om de ontwerpen te bekijken.

Als je nog geen Canva account hebt, dan zul je gevraagd worden om een account te maken
of in te loggen. Kies voor een gratis account.

2. Wil je een ontwerp gebruiken en aanpassen? Klik in de blauwe menubalk bovenaan op
‘Bestand’ en kies ‘Een kopie maken’

Zo blijft het ontwerp staan voor andere gebruikers, en bewerk je enkel jouw document.
De kopie opent in een nieuw tabblad.
Je kunt je kopieën ook altijd terugvinden door in de blauwe menubalk bovenaan op ‘home’
te klikken.

3. Bewerken

- Tekst aanpassen:
- dubbelklik op de tekst die je wilt aanpassen en pas ‘m aan door te typen
- Letterytpes aanpassen kan door de tekst te selecteren en in de witte

menubalk bovenaan het lettertype te wijzigen.
- Tekstvakken kun je verslepen om ze te verplaatsen.
- Tekstvakken kun je verwijderen door erin te klikken en vervolgens op het

vuilbak-icoontje te klikken.

- Afbeeldingen aanpassen:
- verwijderen: klik op de afbeelding en klik op het vuilbak-icoontje
- verplaatsen: aanklikken en verslepen
- andere foto’s gebruiken: klik in de zwarte menubalk links op ‘uploads’ en

selecteer de foto’s die je wilt gebruiken. Sleep je upgeloade afbeelding
vervolgens naar de foto die je wilt vervangen.

4. Downloaden om te printen

- Klik in de blauwe menubalk bovenaan op ‘Delen’ en kies ‘Downloaden’.
- Kies vervolgens als bestandstype: ‘PDF-Afdrukken’
- Klik op Downloaden.



Linken

AFFICHE REPAIR CAFÉ

https://www.canva.com/design/DAFG2c6QQ8I/4_0dQAVtV6qhCxy_cVY6BQ/edit?utm_content=DA
FG2c6QQ8I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

AFFICHE OPROEP VRIJWILLIGERS

https://www.canva.com/design/DAFG2Taw9GQ/7cjO7lmkbB4TCe2Xf4ScJg/edit?utm_content=DA
FG2Taw9GQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

POSTKAARTJE OPROEP VRIJWILLIGERS

(Tip: Je kunt ook enkel de eerste pagina downloaden en die
gebruiken als afbeelding voor een Facebook of Instagram post)

https://www.canva.com/design/DAFG2a2zLdE/uJnm23NG0XflhtiodCCiAA/edit?utm_content=DAF
G2a2zLdE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DAFG2c6QQ8I/4_0dQAVtV6qhCxy_cVY6BQ/edit?utm_content=DAFG2c6QQ8I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFG2c6QQ8I/4_0dQAVtV6qhCxy_cVY6BQ/edit?utm_content=DAFG2c6QQ8I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFG2Taw9GQ/7cjO7lmkbB4TCe2Xf4ScJg/edit?utm_content=DAFG2Taw9GQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFG2Taw9GQ/7cjO7lmkbB4TCe2Xf4ScJg/edit?utm_content=DAFG2Taw9GQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFG2a2zLdE/uJnm23NG0XflhtiodCCiAA/edit?utm_content=DAFG2a2zLdE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFG2a2zLdE/uJnm23NG0XflhtiodCCiAA/edit?utm_content=DAFG2a2zLdE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

