
 

Virtueel koffiedrinken mbv Zoom 
 

Hoe kunt u deelnemen? 

Dat kan met uw laptop, tablet of smartphone. Let op: voor de tablet en smartphone 

geldt een andere instructie, die staat hieronder. 

 

Vanaf uw computer, laptop: 

Op de PGO website ziet u op de startpagina (Homepage) een link staan naar 

Zoom. (Zoom is een programmaatje om met elkaar te communiceren via geluid en 

beeld.) 

Klik deze link aan 

U komt nu op zoom en ziet het volgende scherm: 

 

Klik “open zoom meetings” 

In beeld verschijnt het woord “connecting” (en er draait iets rond) en even 

wachten nog en u bent erbij. 

Het kan zijn dat u nu gevraagd wordt of u de software van Zoom wil downloaden. 

Dit is niet nodig. 

Zoek naar de tekst 'Join from your browser' en klik daarop met de muis. 

Dan wordt u direct naar de  uitzending geleid. 



Het koffiedrinken begint om 11.00 uur. U kunt al eerder inloggen zodat u klaar zit 

als we gaan beginnen. 

Als u een camera heeft op uw apparaat en deze aan laat staan kan het zijn dat u in 

beeld komt voor iedereen die de uitzending bijwoont. Het geluid van de uitzending 

wordt afgespeeld via de luidspreker van uw apparaat; deze moet dus aan staan om 

het geluid te kunnen horen. 

 

Met uw smartphone / tablet: 
 

Hiervoor is het nodig om de app op uw telefoon of tablet te zetten. 

De app die u moet downloaden heet 'Zoom Cloud meetings'. Deze is gratis. 

1. Zodra u de app geïnstalleerd heeft opent u deze. 

2. Kies: "Join a Meeting" 

3..Vul in het bovenste vakje de Meeting ID 

Meeting ID: xxx xxxx xxxx (deze is voor iedere meeting anders en vindt u op de 
website bij gemeenteberichten) 
 
4. Klik daarna op 'Join' 
5. Zodra de uitzending start krijgt u het beeld en geluid te zien/horen. U kan al 
eerder inloggen zodat u klaar bent als de uitzending start.   


