
NUENEN



Wenskaart maken

Jan Steentjes 24 maart 2019



Een kaart - voorbeeld 



Hoe gemaakt?

Een eigen foto; snel gemaakt op maandagochtend 
om 6.47 uur. Zonder statief. 

De originele opname:

Met Picasa bewerkt:

Aanpassing formaat 

naar verhouding 10x15 en tekst toegevoegd



Geen goede eigen foto?

Zoek op internet, bv :

Onderwerp zoeken via Afbeeldingen van 
Google Chrome en deze downloaden 

Nadeel: vaak lage kwaliteit of downloaden niet 
mogelijk (auteursrechten)

Of bv:

Website Pixabay.com; een aanrader

Rijksmuseum



Demo: een kaart maken met :

- Picasa

- Albelli

- Kruidvat



Afbeeldingen downloaden

Op internet is dus veel te vinden, bv:

pixabay.com

rijksmuseum.nl

Registratie of een account maken is doorgaans 
noodzakelijk, maar wel gratis.



www.pixabay.com

-erg veel foto’s.

-na gratis registratie zelfs met uitstekende kwaliteit

-zoeken op onderwerp.

-gratis, maar wel regelmatig de vraag om een 
donatie “Koffiegeld” noemen ze het.

-maar het hoeft niet



Voorbeeld pixabay

Afmeting: 6016x4000; 3,92 Mb
Meer voorbeelden straks !



Wenskaart maken

Vooraf denken aan:

- Kiezen van de foto/afbeelding

- Kopie maken en opslaan in aparte map

- Eventueel afbeelding bewerken met een 
fotobewerkingsprogramma



Wenskaart maken

Mijn doel: een kaart maken om deze:

- Te versturen als bijlage bij een e-
mail.

- Tip: Ga het uitproberen en stuur 
kaart naar jezelf.

- Eventueel van de kaart afdrukken 
laten maken ter verzending.



Programma’s

Diverse gratis programma’s beschikbaar

-downloaden en installeren op pc (voorkeur)

-online werkt ook goed

-Aanbieders zien je graag online werken

-Ze schermen resultaten graag af met eigen       
bestandsnamen 



Programma voorbeelden (1)

Picasa 3

Als je het nog hebt: goed bruikbaar; Google 
ondersteunt het niet meer. Eenvoudig; vooral 
tekst toevoegen. Opslag eigen pc

Fotoservice Ah en Kruidvat.

Maken gebruik van dezelfde software. Allerlei 
fotoproducten; ook wenskaarten. Meer 
mogelijkheden; Opslag op eigen pc 



Programma voorbeelden (2)

Albelli

Programma eigen pc. Div toepassingen.

Ook voor Wenskaarten (heet: 
Fotokaarten), maar opslag online via 
Albelli.nl (account nodig)

Andere programma’s met minder 
mogelijkheden

Paint

FastStone



Wenskaart online bij Albelli.nl

Registratie /Account is uiteindelijk nodig.

Met Albelli-progr op PC: kaart maken daarna 
Opslag online bij Albelli met jouw account

Bestelling kaartproducten dus alleen bij Albelli

Gebruik het Voorbeeld van de kaart voor het 
maken van een Knipafbeelding:

Zelf de kaart verzenden via e-mail alleen 
via truc met Knipprogramma van 
Windows



Wenskaart bij Kruidvat (en Ah)

Fotoservice programma downloaden en 
installeren tbv o.a. wenskaarten

Wenskaart wordt op eigen pc opgeslagen echter 
alleen leesbaar door Fotoservice programma

Kaarten gemaakt via Kruidvat ook leesbaar etc
in Fotoservice Ah (wel apart installeren!)



Fotoservice Kruidvat of Ah

Registratie /Account aanmaken bij Kruidvat 
en/of bij Ah ivm online bestelling

Gebruiksvriendelijkheid vergelijkbaar met Albelli

Gebruik ook hier het Voorbeeld voor maken 
Knipafbeelding:

Zelf de kaart verzenden via e-mail alleen 
via truc met Knipprogramma van Windows



Voorbeeld Kruidvat.nl

Zoek op deze website naar Download:

https://www.kruidvat.nl/fotoservice/download.html

Download en installeer het programma.

Zo nodig eveneens van Ah

https://www.kruidvat.nl/fotoservice/download.html


Wenskaart via Kruidvat op PC

Open het programma en kies vervolgens:

-Wenskaarten

-Foto & Ansichtkaarten

-Foto wenskaarten 10x18

-Kiezen voor Naar vrije vormgeving

De Kaart maken en deze via Opslaan als opslaan 
in zelf te kiezen map en bestandsnaam.



Wenskaart via Kruidvat op PC

De kaart wordt opgeslagen in eigen 
bestandsformaat van Fotoservice

Zelf de kaart verzenden via e-mail alleen via 
truc met Knipprogramma van Windows



Een kaart maken!!

Afhankelijk van de mogelijkheden PC Leslokaal

Kruidvat Fotoservice downloaden  en kaart maken

Kruidvat – online (op PC = prettiger !!)

Albelli – online (duurder dan Kruidvat of Ah)

Truc toepassen tbv verzending per e-mail:

Met Knipprogramma afbeelding knippen van de 
kaart



Wenskaart met Picasa

Kies foto en kopieer naar aparte map

Foto openen in Picasa foto viewer en

Edit in Picasa

Diverse mogelijkheden en met name tekst 
toevoegen; klaar? Dan:

Apply en vervolgens Opslaan als met aparte 
bestandsnaam in de juiste map.



Verzenden per e-mail

De door jou gemaakte wenskaart kan als bijlage bij 
een e-mail worden verzonden.

Weet je nog waar de kaart is opgeslagen?

Eerst oefenen; stuur een kaart aan jezelf

Heb je kennissen zonder e-mailadres?

Laat een wenskaart-afbeelding x-keer afdrukken bij 
Kruidvat, Ah, Hema, Albelli, enz of print ze zelf af



Lukt een kaart maken niet?

Neem een abonnement bij Jacquie Lawson:

https://www.jacquielawson.com/

Registreren/een account maken, betalen, daarna:

Onbeperkt mooie e-cards verzenden gedurende

- 1 jaar: € 10

- 2 jaar: € 15

https://www.jacquielawson.com/


Voorbeelden + E-mailadres

Voorbeelden van afbeeldingen van Pixabay.com

Voorbeelden van Wenskaarten

Voorbeelden afbeeldingen via Knipprogramma

S U C C E S

Mijn e-mailadres:

j.steentjes@gmail.com


