
Afdrukken: 
Voer enkele testafdrukken 
uit, want afdrukken op uw 
printer zien er mogelijk 
anders uit dan op onze 
printers. Experimenteer met 
de instelling Aanpassen aan 
papierformaat als dingen 
niet goed worden uitgelijnd. 
Deze vindt u in het venster 
Afdrukken, dat u kunt 
openen door op Dia’s op een 
volledige pagina te klikken. 

En hebt u gezien dat er 
vouwlijnen voor u zijn 
toegevoegd? Ze zijn amper  
te zien, maar als u de lijnen 
niet wilt weergeven in uw 
brochure, klikt u op Beeld en 
Diamodel en verwijdert u de 
lijnen voordat u een afdruk 
maakt. 

De inhoud 
aanpassen: 
De tijdelijke aanduidingen in 
deze brochure zijn voor u 
opgemaakt. Klik op het 
tabblad Start op 
Opsommingstekens als u 
opsommingstekens wilt 
toevoegen aan of 
verwijderen uit tekst. 

Als u meer tijdelijke 
aanduidingen voor titels, 
ondertitels of hoofdtekst 
nodig hebt, maakt u een 
kopie van wat u nodig hebt 
en sleept u het item naar de 
gewenste plaats. Via de 
hulplijnen van PowerPoint 
kunt u alles op elkaar 
uitlijnen. 

Wilt u niet onze, maar uw 
eigen afbeeldingen 
gebruiken? Geen probleem! 
Klik op een afbeelding, druk 
op de toets Delete en klik op 
het pictogram om uw 
afbeelding toe te voegen. 
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Un giorno senza incidenti mortali 
sulle strade d’Europa. 
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Abbiamo bisogno di voi per 
rendere le strade europee più 

sicure 

Una giornata europea 
Una responsabilità condivisa 

Un impegno reale 
Una promessa per la sicurezza 
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Incontro con la 
cittadinanza  

 

Alle ore 11,00 presso il 

Conservatorio Statale di 

Musica «A. Casella» di 

L’Aquila incontro sul tema, 

con la partecipazione di 

Simona MOLINARI  

quale madrina della 

manifestazione 
 

 www.roadpolsafetydays.eu 
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Operatività 
 

Dal 14 al 20 settembre  
2020 si svolgeranno 
servizi specifici per la 

riduzione dell’incidentalità 
stradale su tutte le 

strade del Compartimento 
Polizia Stradale «Abruzzo 

e Molise» 

Un’occasione unica 
 
Il 16 settembre 2020 fai la 
tua parte per una maggiore 
sicurezza stradale 
• Consapevolezza 
• Rispetto delle regole 
• Impegno concreto 
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