
Handleiding templates Dag van de Buurt  
In de toolkit zijn een aantal PowerPoint templates opgenomen zodat jullie makkelijk in de huisstijl 

van de Dag van de Buurt flyers en een beeldmerk voor de socials kunnen maken. Hieronder volgt een 

korte handleiding hoe je de templates op de juiste manier kan vullen en exporteren. 

Facebook & Twitter template dag van de buurt 

 Open het bestand en pas de tekst aan in het gele vlak, Hou de totale tekst we in het gele 

tekstvlak. 

 

 Wil je grote afbeelding wijzigen? Klik met je rechtermuisknop en klik op de afbeelding 

wijzigingen. 

 

  



 

 Klik  vervolgens op uit bestand en voeg de afbeelding toe. Hij wordt automatisch achter het 

logo en het tekstvlak geplaatst.  

 

 

 

 Sla je powerpoint op als afbeelding. Klik links boven op bestand en dan opslaan als. Selecteer 

vervolgens de map waar je de afbeelding wilt opslaan door te klikken op bladeren. 

 

 Geef je afbeelding vervolgens een naam en klik op opslaan als en selecteer JPEG-indeling bij 

opslaan als. Klik in het volgende scherm met de vraag welke dia’s wilt u exporteren? Alleen 

deze en de afbeelding is opgeslagen en kan gebruikt worden.  

  



 
     

 

 
 

 

  



a5 flyer template PowerPoint 

 
 Open het bestand en pas de tekst aan in het gele vlak, Hou de totale tekst we in het gele 

tekstvlak. 

 

 
 

 Wil je grote afbeelding wijzigen? Klik met je rechtermuisknop en klik op de afbeelding 

wijzigingen. 

  Het logo wijzig je op dezelfde manier.  

 De afbeeldingen worden automatisch geplaatst in het template. 

  

 

 



 Pas de tekst aan op de volgende slide maar zorg dat de tekst binnen het kader blijft.  

 

 

 Tevreden op de flyer? Sla hem op als pdf zodat je hem makkelijk kan afdrukken. Klik op 

bestand opslaan als vervolgens als bladeren. Geef je flyer de juiste naam en kies bij opslaan 

als voor PDF. 

 


