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Workshop kerstkaart maken 
en versturen via E-mail 

 

Als voorbereiding ga je een kerstkaart zoeken op google. 

Open daarvoor de zoekmachine Google en type in het zoekvenster “Kerstkaart 2021” 

 

 

 

Klik daarna in de menubalk op Afbeeldingen 
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Hierna verschijnen tal van foto’s die u mogelijk kunt gebruiken als basis voor uw kerstgroet. 

 

 

Als u een foto heeft gevonden die u als basis voor een kerstgroet wilt gebruiken klikt u er op, waarna 

de foto vergroot wordt weergegeven. Hier klikt u met de RE muisknop op en kiest voor “Afbeelding 

opslaan.” 
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Dan verschijnt het volgende venster; 

 

U slaat dan de foto op in een voor u makkelijk te onthouden map (  bijvoorbeeld AFBEELDINGEN) met 

een herkenbare naam (Bijvoorbeeld Kerstkaart 2020) en klikt u daarna op de knop opslaan. 

Daarna zoekt u het bestand via de verkenner op, selecteert u het met de LI muisknop en klikt er 

daarna met de RE muisknop op en kiest voor “openen met” ➔  PAINT 
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Nu opent het programma Paint met de door U gekozen afbeelding. 

 

Indien de foto te groot wordt weergegeven, kunt u deze eventueel eerst uitzoomen. Dit doet u op  

het tabblad BEELD en klikt dan één of meerdere keren op het loepje      totdat de door u gewenste 

grootte wordt weergegeven.  
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Daarna klikt weer op het tabblad START 

 

Nu gaan we een tekst aan de foto toevoegen. Daarvoor dienen we eerst een tekstkleur te kiezen. 

 

 

Je kunt hiervoor een bestaande kleur uit het kleuren pallet kiezen (selecteren en dan verschijnt de 

gekozen kleur bij KLEUR 1  of u kiest een andere kleur met het pipetje  , door deze te selecteren uit 

de foto. (deze staat bij het gereedschap) 

 

Als deze is geselecteerd, en u gaat met de muis over de foto, verandert de muisaanwijzer in een 

pipetje. Ga met het pipetje op de door u gewenste kleur staan en klik 1x met de LI muisknop. 

Hiermee wordt KLEUR 1 gewijzigd i n deze kleur. 
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Nu kiest u bij het gereedschap voor tekst, door op de “A” te klikken. 

 

Voordat u met de tekst begint, kiest u eerst een mooi lettertype en lettergrootte. 

In dit voorbeeld kies ik voor het letterype “Imprint MT Shadow” en de grootte 20 

 

Nu gaat u terug naar de foto en selecteert u een tekstveld door met de LI muisknop op een punt te 

gaan staan waar u met de tekst wilt beginnen. In dit voorbeeld links bovenin de foto. Nu houdt u de 

LI muisknop ingedrukt en sleept u naar rechtsonder, zodat er een kader ontstaat. 

 

Let er op dat u ook “transparant geselecteerd hebt. Dit geeft een mooi geheel. 

Nu kunt u de tekst gaan typen. In dit voorbeeld type ik 

“Bestuur MCCA” 

Zolang u in het kader blijft, kunt u de tekst met de LI muisknop selecteren en daarna het lettertype 

en de grootte nog wijzigen. 
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Hierna dient u de gewijzigde afbeelding op te slaan. Doe dat met een andere naam als de naam waar 

u het bronbestand mee heeft opgeslagen, zodat u de foto op een later tijdstip nogmaals kunt 

gebruiken. 

Bijv. Kerstkaart 2020 met tekst.jpg. Hiervoor gaat u in het menu naar bestand en kiest voor 

afbeelding opslaan als 
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Kerstkaart versturen via E-mail 
Hiervoor opent u uw mailprogramma (Bijv. Live-mail, Gmail, Outlook, de app Mail uit Windows 10) 

In dit voorbeeld gebruik ik G-mail en kies voor het opstellen van een nieuwe mail.  

De overige mailprogramma’s werken bijna op dezelfde manier. 

 

Daarna verschijnt het venster “Nieuw bericht” 
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Hier voegt u het e-mail adres van de geadresseerde(n) in en typt in het onderwerp veld uw tekst 

In het tekstveld typt u uw bericht, waarna u de cursor op de plek zet (met LI muisknop) waar u uw 

kerstkaart wilt invoegen. 

 

Omdat het om het toevoegen van een foto bestand gaat, klik je op het pictogram “Foto invoegen” 
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Hierna verschijnt het venster “Foto invoegen” en selecteert u “UPLOADEN ” en klikt u middenin op 

het blauwe vlak (Kies foto’s om te uploaden) 

 

Hier verschijnt een scherm, waar u de betreffende foto selecteert met de LI muisknop en klikt daarna 

op invoegen. 

 

 

 

Nu is uw kerstkaart toegevoegd in uw mail. 
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Als u tevreden bent met deze mail kunt u op “Verzenden.” Klikken. 

 

In G-Mail ziet dat er zo uit; 

  

 

 

Succes en fijne feestdagen 


