
Uw bent van harte uitgenodigd voor de Online Bingo. Verzorgd door Stichting 

Oranjecomité Nijkerkerveen. 

Hoe kunt u inloggen op de bingo? 

 

Als u al Zoom op uw computer heeft: 

Stap 1: U gaat via de computer naar de website: bit.ly/ocnijkerkerveen 

Let op, de website bevat geen hoofdletters! 

Stap 2: U ziet onderstaand venster. Klik op ‘Zoom Meetings openen’. Wanneer u het venster niet ziet 

klikt u op ‘Launch Meeting’ 

 

 

Stap 3:  

Kies voor Join With Computer Audio 

 

 

Stap 4:  

U bent nu aanwezig in de Online Bingo. 

Uw camera en microfoon houdt u uit. Wanneer u Bingo heeft stuurt u ‘BINGO’ in de chat. Vervolgens 

geven wij u toestemming uw camera en microfoon aan te zetten om de geldigheid van de bingo te 

controleren. 

 

 

 



Als u geen Zoom op uw computer heeft: 

Stap 1: U gaat via de computer naar de website: bit.ly/ocnijkerkerveen 

Let op, de website bevat geen hoofdletters! 

Stap 2: U ziet onderstaand venster. Klik bij de pop-up op de blauwe knop ‘Annuleren. Klik vervolgens 

op ‘Launch Meeting’.  

 

 

Er verschijnt een link “ Having issues with Zoom Client? Join from Your Browser “ klik hier op. 

 

 

Stap 3:  

Vul uw naam in. Kies voor ‘I’m not a robot’ en klik op Join. 

 



Stap 4: 

U wordt gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van de microfoon en camera. Kies bij 

beide voor toestaan. 

 

Stap 5: 

Kies voor Join With Computer Audio 

 

 

Stap 6:  

U bent nu aanwezig in de Online Bingo. 

Uw camera en microfoon houdt u uit. Wanneer u Bingo heeft stuurt u ‘BINGO’ in de chat. Vervolgens 

geven wij u toestemming uw camera en microfoon aan te zetten om de geldigheid van de bingo te 

controleren. 

 

 

 

 



U heeft BINGO. Gefeliciteerd!  

Via de chat stuurt u ‘BINGO’. Vervolgens krijgt u een verzoek om uw microfoon aan te zetten. 

Wanneer deze melding verschijnt klikt u op Unmute. 

 

 

Zet uw webcam aan via de knop Start Video, aan de linkerkant van onderstaande balk. 

 

 

U bent nu in beeld en wij zullen de geldigheid van uw bingo controleren.  

 

__________________________________________________________________________________ 

Topic: Koningsdag Bingo Nijkerkerveen 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/87116549399?pwd=d0xpcENPQ2drQXlNbVRBS1JUSlh6dz09 

Meeting ID: 871 1654 9399 

Passcode: bing0 

 

https://us02web.zoom.us/j/87116549399?pwd=d0xpcENPQ2drQXlNbVRBS1JUSlh6dz09

