
De bijeenkomst van zaterdag 13 juni is omgezet 
naar een Skype presentatie.

De bijeenkomst in Bilthoven gaat dus niet door
vanwege corona-voorschriften!  De ALV wordt 
vooralsnog verschoven!

De presentatie via Skype :

• Op zaterdag 13 juni a.s. tussen 11:00 en 13:30 
• Presentator is Willem Ouwerkerk 
• De Skypegroep is FGG20200613 
• Om deel te nemen moet u beschikken over het gratis programma 'Skype' voor

Linux, Windows of Apple IOS. 
• Skype voor alle platformen is te downloaden via 

https://www.skype.com/nl/get-skype/ 
• Meldt u aan bij Skype en stuur uw 'Skypenaam', waarmee u onder Skype 

bereikbaar bent, per E-mail naar Willem Ouwerkerk 
(w.ouwerkerk@kader.hcc.nl). Hij kan daarmee de Skypegroep samenstellen 

• U wordt verzocht om de microfoon en video uit te zetten tijdens deze 
presentatie door te klikken op de linkse 2 icoontjes in Skype. 
Het rode icoontje is om de verbinding te verbreken.

• Opmerkingen en vragen kunnen via chatten naar Willem gestuurd worden. 

• De chat-balk is bereikbaar via het tekstballonnetje 

• Gelieve van het delen-logo, de 2 vierkantjes, af te blijven :) 

https://www.skype.com/nl/get-skype/


Het programma

 10.45 - Zet een kop koffie, start Skype en log in

 11.00 - Kort verslag werkgroepen door Albert vd H. en Willem O.

 11.15 - Capacitieve schakelaar met MSP430, door Willem Ouwerkerk

 11.45 - Capacitieve slider met MSP430, door Jeroen Hoekstra

 12.15 - Maak voor jezelf een kop koffie en ruimte voor gesprek

 12.30 - Opbouwen van een maas netwerk met nRF24

 13.30 - Vragen en afronding

  
   Wij verwachten, net als in april, een geslaagde presentatie via internet. 

Ook iets te melden? 

Stuur uw ideeën, tips, programma’s of projecten naar de redactie, 
zodat anderen daar kennis van kunnen nemen. 

Bijdragen liefst per E-mail, Uiterlijk 1 week voor de bijeenkomst, naar 
f.l.van.der.markt@kader.hcc.nl

Website van HCC!Forth:  https://forth.hcc.nl 
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