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Nieuwsbrief

Voortaan zullen wij via de nieuwsbrief 
bugfixes met jullie delen en ook updates. Ben 
jij benieuws wat er dit keer bij staat? Lees dan 

verder op Pagina 5.

Het laatste 
nieuws!

Harm Server
Nr. 2

Week 35

Editors gezocht
Heb jij het in huis om ons editing 
team te versterken ga dan door 

naar pagina 5.

Bugfixes en updates
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Heb jij een vette build? Stuur 
een screenshot van je build en 

kom in de nieuwsbrief!!
Voor deze week hebben we wederom een 

prachtige build uitgekozen. Dit super vette plot is 
van JayMo7!

Op het plot van JayMo7 is een prachtig tropisch 
eiland te zien met daarop een modern huis met 

aan de voorkant een helikopter pad. Aan de 
zijkant is een speciale ingang voor een luxe jacht 

gemaakt. Aan de achterkant van het huis is plaats 
om lekker te genieten in de jacuzzi en daarna te 

zonnen op de luxe ligplaatsen. 

Dit plot heeft dan ook als cijfer een 10 gekregen. 
Wil jij dit plot nu ook bekijken. Ga snel naar 

Creative en bezoek /plot visit JayMo7.

PLOT VAN: JAYMO7

BUILD VAN DE 
WEEK



Beste Lezer,

De meeste van jullie vragen zich af wat nou precies een Helper doet op de HarmServer. 

Wij als Helpers chatten veel op Minecraft en sommige helpers ook op Discord, wij houden 
hier de chat gezellig! Wij praten mee met topics en maken het voor iedereen gezellig in de 

community! 

Bij het gezellig houden zijn er soms een paar mensen die het verpesten. Wij als Helpers 
moeten dan ingrijpen. Het kan dus zijn dat een Helper je ergens over aanspreekt, maar wij 

kunnen ook straffen uitdelen. De straffen hebben een maximum van 3 dagen! 

Wij als Helpers, Helper ook veel mensen, het zit immers in de naam. Wij letten op de chat, 
komt er dan een vraag voorbij weten wij meestal het antwoord. Als wij er niet uitkomen 

hebben we altijd een goed Team die hier ons mee kan helpen! 

Hoop dat je nu een beetje een ingeving hebt over hoe een Helper te werk gaat binnen 
HarmServer.

Groetjes Helpers,
Dwayne en Bart.
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KIJKJE IN DE KEUKEN



BUGFIXES EN UPDATES
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KIJKJE IN DE KEUKEN

Afgelopen weken zijn onze Developers weer druk bezig geweest met het oplossen van bugs en weer leuke opdates 
voor jullie. Wil jij nou atijd op de hoogte blijven hiervan? Check dan elke nieuwsbrief met de nieuwste updates en 

bugfixes

Onze Skyblockdevelopers zijn druk bezig geweest 
met het fixen van bugs. 
Een aantal hiervan zijn:

Het Forum heeft zijn grootste update tot nu toe 
gehad. Dit was echt nodig. De niewste versie van 
alle systemen zorgen ervoor dat het forum weer 
optimaal kan draaien en we daar weer lang van 

mogen genieten.

De Forumbeheerders en Developers hebben zo een 
leuke extra feature toegevoegd. Je kan Minecraft 

items als sticker toevoegen aan je berichten. 

Ben jij nou benieuwd wat je allemaal nog meer kan? 
Probeer het uit en wordt lid van ons forum.

- Holograms van spawners zijn niet zichtbaar
- Er kunnen shops aangemaakt worden met vanilla Minecraft 
heads (Creeper head, Skeleton skull, etc)
- Platform tool kan niet op gold blocks gebruikt worden (i.v.m. 
McMMO salvage)
- McMMO chat berichten werden niet verstuurd op Vuur, maar 
wel op andere server(s) (Nu overal uit)
- Bloemen Planter item kan niet gebruikt worden op slot 45 
(helemaal links onderin) in een inventory

Forum update!!



Spelletjes tijd

In de vorige Nieuwsbrief hadden we een leuke Rebus om mee te 
beginnen De 3 snelste die deze opgelost hadden zijn:

1. Bram
2. Matthew

3. Immortqlbirth

Lekker gedaan!! ben jij bij de volgende de snelste? Stuur je 
antwoorden naar info@harmserver.nl.


