
Zondag 7 december 
Kerstmarkt in Düsseldorf 
 
In Duitsland is de ‘Weihnachtsmarkt’ een hoogtepunt 
van het jaar en dat is niet voor niets. Zo veel 
gezelligheid en lekker eten kunnen wij in Nederland 
nu eenmaal niet evenaren, dus zal Prometheus 
afreizen naar Duitsland voor de echte 
Weihnachtsmarkt-Erlebnis.  Mis het niet als je van 
kerst, Currywurst en gezelligheid houdt! 
 
 
> LET OP: Alleen voor mensen die zich hebben 
opgegeven. 
> We verzamelen om 10:15 uur op de Lammermarkt! 

…Niets ontsnapt aan het oor van de goden en dus 
vingen ook Poseidon en zijn metgezellen deze 

woorden van Cassiopeia op. De Nereïden, zijn schone 
volgelingen, waren razend en zeiden tegen Poseidon: 

‘O Poseidon, eerbiedwaardige schokker der aarde, hoe 
kunt u deze belediging toestaan, uit de mond van een 
sterveling nog wel? Zij miskent onze schoonheid met 

haar woorden. Haar verschrikkelijke overmoed en 
arrogantie moeten worden bestraft.’  
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Woensdag 3 december 
Sinterklaas! 
 
Sinterklaas is weer in het land! We zijn dan misschien 
te oud om onze schoen te zetten, maar bij Prometheus 
kun je nog ongegeneerd bij Sinterklaas op schoot 
zitten, cadeautjes krijgen en pepernoten eten. Als je je 
opgeeft krijg je een lootje van een medeprometheaan 
en koop je voor diegene een cadeautje van ongeveer 5 
euro en maak je een kort gedicht.  
 
> Geef je uiterlijk 1 december op door te mailen naar 
pepernoot@asvprometheus.nl. LET OP: als je je eerder 
opgeeft, krijg je ook eerder je lootje! 
> Vanaf 20:30 in Café de Keyzer. 
 
 
 
 

Woensdag 10 december 
Eten-bij-een-Prometheaan 
 
Om de winter te trotseren moet Prometheus goed eten 
en daarom is er deze maand weer Eten-bij-een-
Prometheaan. Geef je dus allemaal op als kok of eter 
voor een lekker warme en gezellige wintermaaltijd! Na 
het eten kun je makkelijk samen met Prometheanen 
naar de lezing gaan.  
 
> Geef je uiterlijk zondag 7 december op door een 
mailtje te sturen naar ebep@asvprometheus.nl. 
> Precieze tijd en kosten in overleg met de kok. 
 
 
 
 

Dinsdag 9 december 
Schaatsen 
 
Zoals ieder jaar beginnen rond deze tijd de geruchten 
over een Elfstedentocht op te komen. Vrees je ook dat 
je hier helemaal niet goed genoeg voor kunt 
schaatsen? Niet getreurd, want bij het jaarlijkse 
Prometheus-schaatsuitje hoef je niet zo goed te kunnen 
schaatsen en het is minstens net zo leuk! 
 
> Kosten: 3-4 euro. 
> Vanaf 20:00 uur in de Schaatshal van Leiden 
(Vondellaan 41).  
> Als je zelf geen schaatsen meeneemt, kun je deze 
huren voor 9 euro.  

Dinsdag 2 december  
Open gildeactiviteit Schrijversgilde: 
Schrijfmomentje 
 
Elke dinsdag waarop geen activiteit van het bestuur 
plaatsvindt, is het Schrijversgilde te vinden in het 
FSW. Zit je vast met je verhaal en heb je geen idee hoe 
je nu verder moet? Misschien kunnen wij je uit de 
brand helpen. Heb je geen inspiratie maar wil je toch 
schrijven? Geen probleem: de praesides hebben altijd 
wat opdrachtjes bij zich waar je uit kunt kiezen. Alles 
mag, zolang het maar met schrijven te maken heeft! 
 
> Van 19:00 tot 22:00 uur. 
> In de kantine van het FSW-gebouw (links bij de 
blauwe banken en tafels). 
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Maandag 29 december 
Eindejaarsborrel van het Alcoholicagilde 
 
Alweer voor de vijfde keer sluit Alcoholica in stijl af! 
Op de laatste borrel van het jaar maken we alle flessen 
op die we nog hebben staan, zodat we het nieuwe jaar 
met een schone lei kunnen beginnen. Doe je netste 
kleren aan en kom langs om er een geweldige borrel 
van te maken. Om het geheel nog wat extra kleur te 
geven zijn ook broers, zussen en andere familieleden 
van harte welkom!  
 
> Vanaf 21:00 uur bij Anna thuis (Sumatrastraat 51e). 
> Neem iets te eten of te drinken mee! 

Zaterdag 20 december 
Pokémondag van het Gamegilde en het Animegilde 
 
Na alle tentamenstress is er maar één goede manier 
om weer tot rust en innerlijke vrede te komen: 
Pokémon. Daarom organiseren het Animegilde en het 
Gamegilde een Pokémondag waarop we Pokémon 
zullen kijken in verschillende talen, Pokémon zullen 
spelen op verschillende consoles en Pokémon zullen 
knuffelen. Komt allen en neem al je Pokémonspullen 
mee voor dit fantastische evenement! 
 
> Vanaf 13:00 uur bij Emily thuis (Van der Werfstraat 
9).  
> Meld je aan door een mailtje te sturen naar Emily 
(emilyklerks@hotmail.com). 
> Neem gerust hapjes mee! 
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Vrijdag 19 december 
Lunchlezing: Augustus en de Grieken 
Dr. Casper de Jonge 
 
Casper de Jonge is niet voor niets onderwerp van veel 
discussie bij Klassieke Talen: hij doet baanbrekend 
onderzoek naar grote vragen binnen het vakgebied. 
Hoe gingen de Oude Grieken bijvoorbeeld zelf om met 
hun literatuur? En hoe zagen de Grieken en Romeinen 
elkaar en elkanders cultuur en letterkunde? Aan de 
hand van de positie van de Grieken onder keizer 
Augustus zal Casper de Jonge ons hierop het 
antwoord geven en na afloop is er een heerlijke lunch! 
 
> Vanaf 13:00 uur in het Lipsius. 
> Na afloop van de lezing is er een gratis gezamenlijke 
lunch! 

Woensdag 17 december 
Kerstdiner bij Holle Bolle Gijs 
 
Kerst is de tijd voor vrienden en familie en dan mag 
Prometheus natuurlijk niet vergeten worden. Kom 
daarom vóór de kerstdrukte weer begint naar het 
jaarlijkse kerstdiner voor een gezellige avond en 
heerlijk eten bij Holle Bolle Gijs! Er is een ruime keuze 
aan voor-, hoofd-, en nagerechten, ook voor 
vegetariërs.  
 
> Geef je uiterlijk 10 december op door een mailtje te 
sturen naar kerstdiner@asvprometheus.nl. 
> Kosten: 22,50 voor drie gangen en twee drankjes. 
> Vanaf 18:00 uur bij Holle Bolle Gijs (Korte Mare 34). 
 
 
 

Woensdag 10 december 
Literatuur en geneeskunde 
Dr. Arko Oderwald 
 
Soms hebben verschillende wetenschappen elkaar 
meer te bieden dan je denkt: literatuur kan zowel de 
patiënt als een arts helpen bij allerlei moeilijke 
beslissingen en momenten die je doormaakt in de 
medische wereld. Arko Oderwald schreef hierover in 
zijn boek ‘De Mens in Crisis’ en zal ons alles vertellen 
over literaire geneeskunde.  
 
> Vanaf 20:30 in Café de Keyzer. 
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