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Nieuwsbrief

Aankomende weken komen er veel updates 
aan op onder andere Survival en Skyblock.

Ben jij nou benieuwd wat er onder andere bij 
deze updates zit? Ga dan snel naar pagina 5 

voor alle informatie.

Het laatste 
nieuws!

Harm Server
Nr. 4

Week 39

Team update
Het Team is laatste tijd flink 

versterkt. Ben jij nou benieuwd wie 
wij hebben verwelkomd? Ga dan 

naar pagina 6.

Updates



STATISTIEKEN

Waar komen onze Discordleden vandaan?

De meeste van onze leden komen uit Nederland. 
Maar ook zeker een groot deel uit België. Als laatste 

hebben wij ondanks dat onze server vooral een 
Nederlands sprekende community is, ook mensen 

van buiten Nederland en België in ons midden. 

Ben jij nou benieuwd wie? Join dan ook onze 
Discord en wordt onderdeel van onze geweldige 

community.

De HarmServer Discord bestaat inmiddels al 
een lange tijd. Bijna de helft van jullie is al meer 

dan een jaar onderdeel van onze community. 
Wij vinden dit geweldig.

Blijf jij ook zolang lid van onze community?



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. De leider van 

dit eiland is xBakPatatx.

Op dit prachtige eiland is het echte 
Skyblock concept te zien. Allemaal losse 

eilanden die samen 1 groot eiland vormen.

Op het grote eiland staat een prachtig 
gebouwd kasteel en op de kleinere 

eilanden prachtige bossen. Alle eilanden 
zijn verbonden met  bruggen gemaakt 

van hout.

EILAND GOLDSTRIKE

BUILD VAN DE 
WEEK



Events

Harm heeft voor een opname een geweldige uitdaging gemaakt. Namelijk een 
Creative build battle. Jij mocht een product kiezen, deze moest je dan zo mooi 
en uitgebreid mogelijk na maken. Hiervoor hadden alle deelnemers 45 minuten 

de tijd.

Na 30 minuten viel er helaas al 1 iemand af, die had geen tijd meer. Z
ijn build was wel prachtig en super gedetailleerd gemaakt.

Ben jij nou benieuwd wie er uiteindelijk gewonnen heeft? Check dan de video 
op Harm zijn kanaal of wil jij de volgende keer deelnemen aan een opname van 
Harm en kans maken op leuke prijzen? Houd dan onze Discord aankondigingen 

in de gaten.



Updates

Het is weer eens tijd voor wat nieuwe updates. 

De afgelopen weken zijn er weinig updates doorgevoerd 
op de Minecraft server. Dit heeft mede te maken met de 

zomervakantie, maar ook door het feit dat wij druk bezig zijn 
geweest met nieuwe projecten. 

Aankomende weken zullen we zowel op de gamemode 
Survival als Skyblock veel updates gaan uitbrengen. Wat 

deze updates zijn houden we nog even geheim. Volgende 
week beginnen we met de eerste Survival update. Om deze 
update te kunnen uitbrengen is het noodzakelijk dat survival 
een week in onderhoud gaat. Dit onderhoud is 25-08-2022 
om 20:00 ingaan, tijdens dit onderhoud is het niet mogelijk 

om Survival te joinen (Survival whitelists worden tijdelijk 
bevroren).

Hopelijk gaan jullie veel plezier hebben van de aankomende 
updates, oktober belooft een mooie maand te worden voor 

zowel Survival als Skyblock.

Wellicht is het je al opgevallen, maar de leaderboards 
beginnen langzaam aan een nieuwe style te ontwikkelen. Zo 

is er op de nieuwe leaderboards te zien op welke positie jij 
of je team staat. De leaderboard update is een van de vele 

updates die deze maand uit zullen komen.

De nieuwe leaderboard zijn op skyblock te vinden in de 
spawn en in de pvp arena. Maak een screenshot van de 

spawn leaderboards en deel deze in community-media om 
jou positie te vergelijken met die van andere (of om natuurlijk 

te flexen met je positie )!



TEAM UPDATES

Mikekip Faabh21 Tengie

Deze leden hebben wij de afgelopen tijd mogen verwelkomen in het team. Suces 
met jullie taken. Heb jij nou vragen voor een stafflid? Of wil je meer informatie 

over een specifieke functie? Lees dan of vorige nieuwsbrieven terug of check de 
aankomende nieuwsbrieven voor updates daarover.

Woetoetje



Beste spelers, 

De reden dat ik dit team gejoind ben is voornamelijk omdat ik ‘t enorm leuk vind om 
mensen te helpen. En dat ik met alle liefde klaar sta voor ander mensen en zo ook 

voor deze server. Daarbij hou ik me vooral bezig om de server netjes te houden, en dat 
iedereen zich netjes gedraagt.

Sinds ‘t moment dat ik promotie heb gekregen naar Moderator, houd ik me ook iets 
meer bezig met andere zaken dan alleen via de chat helpen. Maar dus ook meer op de 
achtergrond doormiddel van spelers anders in de gaten te houden. Denk bijvoorbeeld 

aan het controleren op eventuele cliënts die niet zijn toegestaan. Ook houd ik me 
steeds meer bezig met kleine en grote events. Om er voor te zorgen dat ook die op en 

top verlopen. 

Daarnaast ben ik uiteraard niet alleen Moderator in de Minecraft server zelf, maar 
ook op de Discord. Dit om er meer voor te zorgen dat alles goed loopt en om het team 

extra te helpen met de tickets die jullie zelf aan maken.

En tot op de dag van vandaag heb ik door dit team hele toffe vrienden leren kennen.

Met vriendelijke groeten, 
Moderator Dennisdenhartog

KIJKJE IN DE KEUKEN



Spelletjes tijd

Weet jij nou het antwoord op 
deze rebus? Stuur deze dan 

op naar:
nieuwsbrief@harmserver.nl


