
Guildmeeting! 
 

Op 26 September 2010, 13.30 uur zijn we bijelkaar gekomen voor de 13de 

Guildmeeting. 

 

1-Welkom op deze 13de  Guildmeeting. 

 

Dit keer géén meeting met punten van aandacht…maar het vieren van het 2jarig 

bestaan van de Guild “De Vrienden”.  

Wel zal de jarige van deze maand in het zonnetje gezet worden. 

 

Met de nadering van Cataclysm zal heel veel verandert worden in WoW. 

Zo ook 2 bekende relax-plekjes van Daroyski. 

Daroyski wil dan ook het feest combineren met een Goodbye-event  op deze 2 

plekken. 

Helaas zijn deze plekken verboden gebied. 

Daroyski heeft echter toestemming gekregen van de GM om ons feest en het 

Goodbye-event daar te mogen houden. 

 

Eerst zijn  Armaffus, Djarly en Daroyski naar IronForge Airport (IF-Airport) 

gegaan en hebben de leden daarheen gesummoned. 

Daar hebben we met ons allen genoten van de prachtige winterse omgeving. 

Ook zwarte MoederBeer en haar kleintjes konden we zien. 

De Dwarfs-vliegtuigen staan klaar om bij Cataclysm op te stijgen? 

We zullen zien. 

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om volop printscreens te maken nu het 

er nog zo uitziet. 

De aanwezige leden zijn vervolgens de omgeving gaan verkennen terwijl 

Armaffus, Djarly & Daroyski naar de 2de plek gingen. 

 

De 2de plek is het meer met de watervallen hoog boven Northshire. 

Aldaar aangekomen werden de leden nogmaals gesummoned waarna het eigenlijke 

feest kon beginnen. 



Guildmeeting! 
 

Ook deze plek zal schijnbaar door Cataclysm aan veranderingen onderhevig zijn. 

We zullen zien. 

 

Verjaardagendag. 

De jarige, van de maand september,  Heraclez oftewel Obilivion/Arthaza werd in 

het zonnetje gezet. 

Let wel….alleen jarigen die mij bekend zijn en in deze meeting aanwezig zijn 

kunnen we verwennen. 

 

September   Heraclez (Obilivion/Arthaza) 

 

Darosyki & Djarly hebben vervolgens de kadootjes verloot onder de leden door de 

“Roll” van Wow te gebruiken. 

De prijzen die verloot waren waren: 

8 Thickbird hatchlings 

2 White Thickbird hatchlings 

4 Albino Snake 

1 Blauwe Epic Steen 

1 Gele Epic Steen 

1 Groene Epic Steen 

1 Oranje Epic Steen 

1 Paarse Epic Steen 

1 Rode Epic Steen 

1 Skyflare Diamond 

1 Earthsiege Diamond 

En als klapper op de vuurpijl…..een real rare pet. 

1 Dragonhawk Hatchling 

 

  

Hierna hebben we aan het meer, nog wat rum gedronken, balletjes gegooid, 

gedanst, gechat en een picknick onder een parasol.   


