
Mogen we al?!
 

Nog minder dan 2 weken geduld en dan staan we weer met z’n allen in de bossen
van het Inka-terrein! Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het evenement.

Inschrijvingen zijn verwerkt, nieuwe karakters ingevoerd, het plot is gefinetuned,
er is diverse zaterdagen geklust aan de inventaris en nog veel meer. Binnenkort

gaat het wachten en het harde werk dus beloond worden!
 

We hebben er zin in, ik kan me de stad al levendig voor me halen en in gedachten
door de verschillende gebouwen lopen. De statige oertempel, soms leeg en rustig,
soms vol van de devotie aan de geloven, de burcht met z’n geheimen en politieke

spelletjes, de rust in de tuin, het gezang en gebral in de Lamme Raaf en de diverse
andere plaatsen die allemaal met hun eigen gevoel hebben.

 
Het gevoel wordt echter niet gemaakt de door de gebouwen, maar de wezens die

wonen en werken in Ravenskeep. De spelers, NPC’s, SL’s brengen met hun
enthousiasme en toewijding samen de sfeer en het gevoel in de stad. En hoewel
iedereen weet dat het uiteindelijk één groot spel is, die sfeer en gevoelens, die

blijven hangen, ook nadat het Tijd Uit signaal heeft geklonken. Die sfeer en
gevoelens nemen we met ons mee de werkelijkheid in en zo is Ravenskeep meer
dan enkel een fantasiestad, maar een stukje werkelijkheid waarvan we allemaal

een deel met ons meedragen.
  

Komend evenement hopen we al deze deeltjes weer bij elkaar te mogen brengen,
om zo samen Ravenskeep weer te doen herrijzen en met jullie allemaal weer een

super mooi evenement te mogen beleven!
  

Tot snel! Tot Keep!

Geen contant geld evenement:
 

Let op! We gaan dit evenement voor het eerst zonder contant geld draaien.
Barkaarten etc kan je van te voren via de webshop kopen. Mocht je teveel hebben
gekocht dan krijg je dit uiteraard weer terug. Je kan natuurlijk op het terrein wel



een barkaart kopen, maar dit doen we dan via een betalings-QR code
(betaalverzoek) Je hebt hier dus wel een telefoon voor nodig. Mocht je dit niet
kunnen stuur dan een mail naar de secretaris secretaris@ravenskeep.nl

Nieuwe Personages op Call 46

Beste Deelnemers van Call 46,
 
Van de meeste deelnemers die op Call 46 een nieuw Personage gaan starten,
hebben wij inmiddels de Personages gekregen en zijn deze na goed keuring ook
ingevoerd in onze database waarna men ter bevestiging een nieuwe Personage
Kaart heeft ontvangen.

 Enkele van de nieuwe personages hebben we nog niet mogen ontvangen en deze
deelnemers zijn gelukkig niet heel veel dus die zullen wij deze week mailen om als
de wiedeweerga alsnog hun Personage in te dienen zodat we deze kunnen
verwerken en toe kunnen sturen.

 Want eigenlijk was de deadline hiervoor 01-05-2022 dus vandaar dat we even dit
bericht plaatsen.

  
Dus als je nog geen nieuwe Personage Kaart van ons hebt ontvangen, dan willen we
die nog deze week van je binnen krijgen en je krijgt daar ook nog een mail van ons
over binnen dus dan moet het goed komen voor Call 46.

  
Zoals eerder gemeld, hebben wij op de vrijdag bij de incheck, geen mogelijkheden
om dan alsnog nieuwe Personages in te schrijven voor Call 46.
Dat kan pas echt weer op Zaterdag ochtend, als de Godtent open is en drukte van
de Incheck achter de rug is.
Mocht je Personage echter overlijden op de vrijdagavond in het spel, dan is dat de
enige reden dat je alsnog dat je naar de Godtent mag komen om een nieuw
Personage te maken zodat je nog dezelfde avond weer kan starten.

  
Groetjes,

 Michel Manschot
HSL

  

Ontbrekende zaken zoals niet gekozen Cantrips
of recepten bij aanvang van Call 46

  

mailto:secretaris@ravenskeep.nl?subject=Contante%20betalingen


Beste Deelnemers van Call 46,
 
Iedereen die op zijn Personage kaart heeft zien staan dat er nog recepten missen
bij de Alchemisten en Apothekers, of Cantrips bij de Magiërs, heeft inmiddels ruim
de tijd gehad om dit alsnog aan ons door te geven.
Kom daar niet op de vrijdag bij de incheck bij ons mee want dan gaat het ons niet
lukken om deze alsnog toe te kennen. 
 
Zaterdag ochtend, als de Godtent weer open gaat, kan iedereen daarvoor
langskomen en kunnen we deze alsnog regelen.

 Dit doen we om de incheck zo soepel mogelijk te laten verlopen en dat iedereen
snel het spel in kan.

  
Groetjes,

 Michel Manschot
HSL

De Speurtocht naar opvolger van de HSL Functie
blijft lopen

  
Beste Ravenskeepers,

  
Zoals jullie gezien hebben in het bericht van het Bestuur, zijn we nog steeds op
zoek naar nieuw jong bloed om de functie van HSL van mij over te gaan nemen na
Call 46, want ik ga dan echt met Pensioen en kom alleen nog maar spelen op
Ravenskeep.
 
Voor de nieuwe Kandidaten die er over aan het nadenken zijn om dit stokje
eventueel op te willen pakken, kan ik je zeggen dat je wat het SL-Team betreft
heel goed terecht gaat komen.
 
Daar zitten voor het merendeel ouwe Ravenskeep Veteranen in die je aan alle
kanten zullen helpen om ervoor te zorgen dat Ravenskeep fantastische
Evenementen kan blijven organiseren.
 
We hebben een heel sterk Plotteam draaien die waakt over de Setting en de
mooiste avonturen voor de spelers elke keer weer weet op te zetten.

  
En verder ook een hele goed Prop team en Special Effect team die ervoor zorgen
dat alles weer pico bello in orde is voor de het evenement en op het evenement de
mooiste special effects kunnen laten gebeuren, die je voor mogelijk zou houden.

 Dus meld je aan bij het bestuur zou ik zo zeggen en pak het stokje op!
 
Groetjes,



Michel Manschot
HSL

Figuranten
 
Wij zoeken nog steeds figuranten voor aankomend evenement. Dus als je iemand
weet die twijfelt of je twijfelt zelf, schrijf jezelf of diegenen dan nu in.
Ik verzeker je dat je bij de leukste monsterploeg terecht komt.
Hier kan je je inschrijven: WEBSHOP

Holle Zerk
 
Heb jij nog een advertentie of een mooi verhaal dat gelezen moet worden stuur
hem in naar: Robert Thijssen - alr@ravenskeep.nl 

Helden gezocht!!!
 
Wij zoeken nog een aantal helden voor de ochtend ontbijt bardienst en de toilet
schoonmaak dienst. Je kan je opgeven via de webshop. Wil jij helpen? -
(ravenskeep.nl)
 
Vele handen maken licht werk.

Data

13 t/m 15 mei - Ravenskeep evenement
21/22 mei - drogen tenten (ovb dat de tenten nat zijn uiteraard)

 16 t/m 18 september - Ravenskeep Call 47
31 mei t/m 4 juni 2023 - Ravenskeep Call 48

 13 t/m 17 september 2023 - Ravenskeep Call 49
 

Contact:
Voorzitter: Martin Hillenga - voorzitter@ravenskeep.nl

 Penningmeester: Mirthe Manschot - penningmeester@ravenskeep.nl
 Secretaris: Vera Groot - secretaris@ravenskeep.nl

 Algemeen bestuurslid : Robert Thijssen - alr@ravenskeep.nl

https://ravenskeep.nl/?product=figurant-tickets
mailto:alr@ravenskeep.nl%C2%A0?subject=Holle%20Zerk
https://ravenskeep.nl/?product=wil-jij-helpen


 
Hoofd Logistiek (HLO): Jean Baptiste Aarssen en Jerry Liersen - hlo@ravenskeep.nl / logistiek@ravenskeep.nl

 Hoofd Spelleider (HSL): Michel Manschot - hsl@ravenskeep.nl / IC@ravenskeep.nl
  

Raad van Advies: Lionne Braak, Joy Phillips, en Mark Dzoljic - RaadvanAdvies@ravenskeep.nl
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