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 Ga naar onze website en klik op de link “Test Zoom”. 
 Er opent een browser; daar overheen verschijnt een melding: 

 
 Klik ergens anders in het scherm (buiten deze melding). 

De melding verdwijnt dan naar de achtergrond; u ziet in de browser: 

 
 Klik nu op “download & run Zoom”. Hierna verschijnt onderin het scherm: 

 
 Klik nu op “Run”. Zoom wordt geïnstalleerd en na enige tijd verschijnt: 
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 Klik in dit scherm rechtsboven op het kruisje. Dan verschijnt: 

 
 

 Klik nu op “Leave Meeting”. Hierna kunt u de browser sluiten. 

Zoom is nu geïnstalleerd.  

Zoom gebruiken 
Voor onze bijeenkomst op 15 december zullen we een link zetten op onze web-
site. Op 15 december kort voor 20.00 uur klikt u op die link. De browser zal dan 
Zoom starten en de bijeenkomst openen. Daarbij zal Zoom u nog enkele vragen 
stellen. 

 Om te beginnen, kunt u krijgen:

 
 

 Klik hier op “Open Zoom”. Vervolgens vraagt Zoom uw naam en het 
wachtwoord voor de bijeenkomst. 
 
De naam mag u vrij invullen; onder deze naam zullen anderen u zien. Als 
wachtwoord gebruiken we: 15122020  (Als u al eerder aan Zoom 
meetings hebt deelgenomen, vraagt Zoom alleen het wachtwoord.)
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 Klik op “Join Meeting”. Als u te vroeg bent, komt u in de wachtkamer: 
 

 
 

 Zodra de bijeenkomst wordt gestart, verschijnt nog een wachtscherm: 
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 Wacht nog even tot u wordt binnengelaten. Dan verschijnt: 

 
 

 Klik in dit scherm op “Join With Computer Audio”. 

Linksonder in het scherm staat een klein microfoontje met een       
rode streep erdoor. Ga daar met de muis naar toe, dan komt:  
Klik daar op en de rode streep verdwijnt. Uw microfoon is nu 
ingeschakeld en u bent voor de andere ZOOM-ers hoorbaar. 

Zoom voor Android 
Als u ZOOM nog niet hebt geïnstalleerd, doet u dat eerst vanuit “Play Store”. 
Zoek naar ZOOM Cloud Meetings. (Voor iPad zoekt u in de App Store van Apple.) 
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Klik op “Installeren” en wacht 
tot dit proces gereed is. 

Daarna klikt u het blad weg; 
druk dus niet op “Openen”. 

 

 

 

 

 

 

Op de avond van 15 december gaat u naar https://parkinsoncafedelfteo.nl 
en klikt op de link voor de kerstbijeenkomst. 

Dan verschijnt het scherm 
hiernaast. 

 
Hier vult u het Password in en 
uw naam. Met deze naam 
verschijnt u op de ZOOM 
meting zodat iedereen kan zien 
wie u bent. Druk vervolgens op 
“OK”. 
 

U ziet nu een wachtscherm: 

Nu dient u even te wachten tot 
u toegelaten wordt tot de 
meeting. 

Als u bent toegelaten, klikt u 
nog op “Start Video” onderaan 
het scherm. 

Tevens staat linksonder in het scherm een klein microfoontje  met een rode 
streep er doorheen. Klik op het microfoontje en de rode streep verdwijnt. Uw 
microfoon is nu ingeschakeld; u bent voor de andere ZOOM-ers hoorbaar. 


