
Woensdag 8 juli 
Vegetarisch kookgilde: Uit eten bij De La Soul  
 

Het Vegetarisch Kookgilde strikes again! Deze keer 
gaan we naar het restaurant De La Soul.  Ik at hier met 
mijn oud-collega's en er waren gewoon creatieve 
vegagerechten! Het bestaat! Dus, De La Soul. Waarom 
wil je mee? 1. Je kan hier zowel goed vis, vlees, vega 
als glutenvrij eten. 2. Omdat het kleinere porties zijn, 
kan je zelf heel goed de prijs bepalen. 3. Soulfood is 
weer eens wat anders dan Italiaans/Frans/Hollands, 
toch? 
 
> Om 19:00 uur bij De La Soul (Morsstraat 60).  
> Je kunt vast de kaart bekijken op: 
http://www.delasoul-
leiden.nl/menu_restaurant_leiden/diner_delasoul_le
iden. 

Hangend aan de rots dacht Andromeda terug 
aan het afgelopen jaar. Ze was wel blij dat het 
zomer was en ze nu lekker in het zonnetje kon 
hangen. Haar gedachten dwaalden af naar alle 

interessante nieuwe kennis die ze had 
opgedaan, alle mooie late avonden die ze met 
vrienden had meegemaakt en alle bijzondere, 
nieuwe ervaringen. Toen zag ze plotseling een 

zeemonster uit het water oprijzen. 

Dinsdag 7 juli 
Filmmakersgilde: Korte film maken (en picknick in 
het park) 
 
Vandaag maken we ter plekke onze eigen korte film! 
We verzamelen voor een picknick in het Van der 
Werfpark, waar we met de aanwezigen een script 
opstellen en alvast de rollen verdelen. Daarna gaan we 
de stad in om scènes te filmen. Maken we een 
promofilmpje voor Prometheus? Wordt het een 
slapstick in zwart-wit à la Charlie Chaplin? Breekt er 
een zombie-apocalyps uit in de binnenstad? Of maken 
we een natuurdocumentaire? We zullen het zien! 
 
> Van 12:00 tot ongeveer 17:00 uur, verzamelen in het 
Van der Werfpark. 
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Maandag 6 juli 
Bioscoopgilde 
 
Is Rotterdam een eeuwige naoorlogse bouwput, veelal 
bevolkt door hooligans en havenarbeiders? Zeker, 
maar er is ook een zeer goede bioscoop. Op 6 juli zal 
het Bioscoopgilde deze aandoen voor een nader te 
bepalen film, maar niet voordat we hebben gegeten en 
enkele Rotterdamse gildeleden een enerverende 
rondleiding langs architectonische hoogstandjes 
hebben gegeven! 
 
> Om 16:05 uur staat Erwin voor Leidenaren klaar bij 
de AKO op Leiden CS. We treffen elkaar om 17:00 
uur op Rotterdam CS. 
> Reken voor de film op de studentenprijs van 8,50 
euro exclusief mogelijke 3D-toeslag. 
> Meld je aan via gingerhaasbroek@gmail.com.  
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Donderdag 9 juli 
Animegilde: Dorama kijken 
 
Dorama zijn Japanse live-action televisieseries. Ben je 
benieuwd naar de adaptaties van bekende manga 
zoals Ouran High School Host Club of Nodame 
Cantabile? Wil je liever een boekverfilming zien zoals, 
Train Man of Nobuta wo Produce? Of heb je het even 
helemaal gehad met Japan en ben je klaar voor 
Koreaanse drama’s zoals Coffee Prince? Neem een 
hapje of drankje mee en plof bij ons op de bank om te  
genieten van over-the-top acting en/of tearjerkers 
galore. 
 
> Vanaf 20:00 uur bij Francine G. (Rapenburg 120, 
kamer 37). 

Woensdag 8 juli 
Taalgilde: Ik Mik Loreland-marathon (deel 2) 
 
Het Taalgilde begrijpt dat je liever niet wilt 
terugdenken aan deze tijd. Toch geloven wij dat we 
samen onze Karbonkeltrauma's kunnen overwinnen! 
Nu is de tweede dvd aan de beurt! We zullen het licht 
aanlaten en je mag altijd even wegkijken als het te eng 
wordt. 
 
> Vanaf 19:00 uur bij Gerard thuis (Flanorpad 7C). 
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Vrijdag 17 juli en 7 augustus  
A Guild of Ice and Fire: A Game of Thrones 
Bordspel 
 
We zullen de tweede editie van A Game of Thrones 
Bordspel spelen. Er kunnen maximaal 6 partijen 
meedoen, maar bij een overschot aan aanmeldingen 
zullen we eventueel teams vormen of de korte versie 
spelen. Ook proberen we te zorgen voor extra 
spelletjes, maar schroom vooral niet om zelf een leuk 
bordspel en wat te eten of te drinken mee te nemen 
voor wat een gezellige avond beloofd te worden. 
 
> Vanaf 19:00 uur bij Erwin (Hildebrandpad 363). 
> Aanmelden: bij Erwin, don_dijkema@hotmail.com 
of Sander, sanderhuls@live.nl. 

Dinsdag 14 juli 
Legendarisch Gilde: Verhalen uit het Oude 
Testament 
 
Adam en Eva, Kain en Abel, Noach, Abraham, Jakob, 
Jozef... De Bijbel staat vol coole verhalen, die wij 
vandaag aan elkaar zullen vertellen! We richten ons 
deze keer enkel op het Oude Testament, zodat we het 
Nieuwe voor een later moment kunnen bewaren. Wij 
zullen zorgen voor een Bijbel; nemen jullie de verhalen 
mee? (Zonder verhaal ben je natuurlijk ook welkom.) 
 
> Vanaf 20:00 uur bij Mathijs (Klikspaanweg 15). 

Woensdag 22 juli  
Wandelgilde: Literaire wandeling door het Den 
Haag van Louis Couperus 
 
De beroemde uitspraak 'Zoo ik dan ièts ben, ben ik een 
Hagenaar' is niet voor niets afkomstig van 
Louis Couperus.  Op deze literaire rondwandeling 
zullen we verschillende plekken in Den Haag 
bezoeken die iets met deze beroemde schrijver te 
maken hebben, zoals zijn geboortehuis, sociëteit De 
Witte en het bruggetje van de oude heer Takma in de 
roman 'Van oude menschen, de dingen, die 
voorbijgaan'. Ook zullen we het Louis Couperus 
Museum bezoeken. 
 
> We verzamelen om 13:30 uur op Leiden Centraal. 
> Toegangsprijs museum: 4 euro. 

Donderdag 16 juli 
Schrijversgilde: Schrijven in de Hortus 
 
Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, zitten we 
vandaag lekker in het gras te schrijven. Je kunt 
bijvoorbeeld kijken naar de mensen of de planten om 
je heen en hen in detail omschrijven. Je hebt geen 
inspiratie nodig om te kunnen schrijven. Enkel een 
pen, een vel papier en de tijd die je ervoor inplant. 
(Proeflezers en illustrators ook welkom.) 
 
> Van 12:00 tot ±17:00 uur, verzamelen bij de ingang 
van de Hortus. 
> Bij slecht weer: check Facebook voor een eventuele 
nieuwe locatie! 

Woensdag 15 juli 
IKEA-gilde: Verstoppertje bij de IKEA 
 
Om de heimwee naar het thuisland ietwat in te tomen 
is de IKEA altijd goed gekoeld en kun je er op 
onbewaakte momenten een vrolijke eland 
tegenkomen. Des te meer reden om ook deze zomer 
gezamenlijk een middagje rond te zwerven en (of we 
wat kopen of niet) eventueel te genieten van het 
gepatenteerde Zweedse voer. 
 
> We verzamelen om 15:00 uur voor de AKO op LC. 
> Meld je even aan bij 
Erwin,  don_dijkema@hotmail.com. 

Vrijdag 10 juli 
Hokveiling 
 
Wil jij graag die felbegeerde EL CID-presentjes van 
drie jaar geleden zien te bemachtigen? Of aas je al 
tijden op die ene bal die we op kamp gebruikten? Deze 
spullen mogen niet meer op Plexus liggen, dus zullen 
ze geveild worden onder de leden!  
 
> Vanaf 13:00 uur in het Lipsius. 

Zondag 12 juli 
Disneygilde: Disneymarathon 
 
Laten we hopen dat het vandaag slecht weer wordt, 
want anders zitten we voor niks de hele dag binnen… 
 
> Van 12:00 tot 24:00 uur; je mag elk moment komen 
binnenvallen. 
> Laat je interesse blijken bij Francine G. 
(sientjuhna@hotmail.com). 
> Locatie wordt later bekendgemaakt: houd Facebook 
in de gaten! 

Woensdag 15 juli 
Model United Nations 
 
Gezien het enthousiasme over de vorige Model United 
Nations-sessie gaan we deze zomer verder spelen! 
Vond jij het de vorige keer ook zo leuk? Ben je 
benieuwd naar wat dat MUN nou precies inhoudt? 
Doe dan ook mee en geef je snel op! 
 
> NB: ervaring is zeker niet nodig, maar als je je 
eerder opgeeft, heb je langer om je voor te bereiden! 
> Vanaf 12:00 uur in de Spectrumzaal. 
> Geef je op door te mailen naar Charlotte: 
lottelamping@hotmail.com. 

Zaterdag 18 juli 
Taalgilde: Taalconstructiemiddag 2 
 
Taal is fascinerend. Zo fascinerend dat veel mensen in 
een creatieve bui proberen om een eigen kunsttaal te 
maken. Deze kan zo eenvoudig mogelijk zijn (bijv. 
Esperanto) of juist zo ingewikkeld mogelijk (bijv. 
Spokaans). Waar moet je eigenlijk beginnen als je een 
taal wilt construeren? De vorige keer hebben we een 
paar grondslagen bedacht, waarvan we eerst zullen 
overleggen of we die nog steeds goed vinden. 
Vervolgens zullen we verder gaan met het bedenken 
van onze eigen Prometheaanse taal. 
 
> Vanaf 13:00 uur bij Marianne thuis (Vrijheidslaan 
348). 
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Zondag 26 juli 
Voetbalgilde: Voetballen 
 
 In de zomer dreigt het gevaar dat je teveel in de zon 
gaat liggen of binnen blijft omdat je toch geen college 
hebt. Kom ook even sportief een balletje trappen! Dan 
kunnen we daarna weer met een goed gevoel  
in de zon liggen! 
 
> Vanaf 15:30 uur in het Van der Werfpark. 

Woensdag 5 augustus 
EL CID-promoteamavond 
 
Vanavond krijg je alles te horen wat van belang is voor 
een geslaagde EL CID en een goede promotie als lid 
van het promoteam. Als je in het promoteam zit, word 
je verwacht hier aanwezig te zijn! 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 

Vrijdag 24 juli 
Proeverijgilde: Futuristische maaltijd-ervaring 
 
Doe mee aan de door ons zelf ingevulde 'futuristische 
maaltijd-ervaring'. De locatie wordt nader bepaald, 
afhankelijk van het weer. Losjes geïnspireerd op 
onderstaande website gaan we niet alleen hapjes eten, 
maar daar ook andere zintuigen bij aanspreken. Neem 
vast een kijkje 
op https://en.wikipedia.org/wiki/Futurist_meals. 
 
> Geef je op door Lianne (lianne.heslinga@gmail.com) 
een mailtje te sturen vóór 22 juli. 
> Vanaf 19:00 uur.  
 

Woensdag 29 juli 
Animegilde: Uitje naar kattencafé Kopjes 
(Amsterdam) 
 
Het concept ‘kattencafé’ ontstond in 1998 in Taiwan en 
werd daarna in Japan erg populair. Sinds een aantal 
jaar waaien de kattenparadijsjes over naar het Westen. 
Sinds april kunnen we ook in Amsterdam genieten 
van dit concept. It’s gonna be totally pawsome. 
 
> Geef je vóór 15 juli op bij Francine G. 
(sientjuhna@hotmail.com). 
> Verzamelen om 10:45 uur bij de AKO op LC. 
> Kosten: €3 entree plus drankjes. 

Donderdag 30 juli 
Sportgilde: Meer trampolinespringen 
 
Was je met het Prometheus-trampolinespringen in mei 
verhinderd, maar vind je trampolines wel heel tof? Of 
ben je zo enthousiast geworden dat je nog meer wilt 
springen? Het sportgilde gaat trampolinespringen in 
een hal iets voorbij Voorschoten: http://trixs.nl/. 
 
> Geef je op door Lianne (lianne.heslinga@gmail.com) 
een mailtje te sturen vóór 23 juli. 
> Verzamelen om 19:45 bij de AKO op Leiden 
Centraal. 

Zaterdag 1 augustus 
Alcoholica zomerborrel 
 
Genieten van de zomer, gezelligheid en een fijne 
versnapering. Dat zijn de ingrediënten van een 
Alcoholica zomerborrel. Laat weten dat je komt en 
neem wat te eten of te drinken mee. 
 
> Vanaf 21:00 uur bij Steven (Buitenruststraat 4). 
 
 
 

Vrijdag 31 juli 
Gamegilde:  GTA II LAN-party 
 
Zoals de nieuwere versies van GTA gaat dit over 
auto’s en schieten, maar dan met een top-down 
perspectief en een geweldige multiplayer mode. 
Bovendien is het spel gratis legaal te downloaden! 
 
> Vanaf 20:00 uur bij Thomas thuis (Hooigracht 65). 
> Geef je uiterlijk 30 juli op bij Emily: 
emilyklerks@hotmail.com. Vol=vol! 
 
 

Maandag 3 augustus 
Legendarisch Gilde: Verhalen uit de Grieks-
Romeinse mythologie 
 
Nu het RMO voor lange tijd gesloten is, moet je toch 
ergens je oudheidsfix vandaan halen? Wij zullen 
zorgen dat Ovidius aanwezig is, dan mogen jullie 
Homerus meenemen. Of andersom. Zo ver kunnen we 
niet vooruitplannen. Zonder verhaal ben je  
natuurlijk ook welkom. 
 
> Vanaf 20.00 uur bij Mathijs (Klikspaanweg 15). 

Vrijdag 7 augustus 
Whiskey drinken 
 
Vroeger dronk ik water met whiskey. Daarna whiskey 
met water. Daarna enkel whiskey zonder water. En 
tegenwoordig drink ik whiskey zoals water. Is het bij 
jou nog niet zo ver? Kom dan met ons whiskey 
proeven bij de North End Pub. 
 
> Vanaf 20:30 uur in The North End Pub.  
 
 

Vrijdag 7 augustus 
Animegilde en Documentairegilde: Documentaires 
over Japan 
 
Vanavond kijken we drie korte documentaires over 
onderwerpen die met Japan te maken hebben, 
namelijk animeconventies, de Japanse keuken en de 
Shinsengumi.  
 
> Vanaf 20:00 uur bij Sander (Van der Werfstraat 9). 

Vrijdag 7 augustus 
Bob Ross aflevering 2 
 
Ben je ook zo blij met je kunstwerk van het Bob 
Rossen, en wil je er graag nog één? Of kon je er de 
vorige keer niet bij zijn? Mis dan niet deze kans om 
onder het genot van de stem van Bob Ross je 
creativiteit de vrije loop te laten. 
 
> Vanaf 14:00 uur in het Lipsius.  
> Geef je uiterlijk 5 augustus op bij 
emilyklerks@hotmail.com. 
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Dinsdag 18 augustus 
Sushi maken! 
 
Mmmm, koude rijst en rauwe vis! 
Kom sushi rollen! Deze oosterse delicatesse leren 
bereiden kost jaren training maar wij kunnen het vast 
ook. We zullen zowel vis als vega hebben en proberen 
zoveel verschillend mogelijke sushi's te maken. Heb je 
nog handige sushi-spulletjes, neem die dan vooral 
mee. 
 
> Vanaf 17:30 uur op Klikspaanweg 8. 
> Kosten: rond de €5 euro,  hopelijk minder. 
> Omdat de sushi-maken-ruimte beperkt is kunnen 
er helaas maximaal tien mensen komen meerollen, 
dus geef je snel op vóór 15 augustus door te mailen 
naar sushi@asvprometheus.nl. 
 

Maandag 17 augustus 
Efteling 
 
WE GAAN NAAR DE EFTELING! Jij ook?  
 
> Geef je op bij Francine G. 
sientjuhna@hotmail.com.  
> Houd voor meer informatie de weekmail in de 
gaten! 

Bestuur Andromeda 

Emily Klerks 
Praeses 
van der Werfstraat 9 
2312 VR Leiden  
06-40912010 
praeses@asvprometheus.nl 

Adri Wessel 
Ab-actis 
van der Werfstraat 9 
2312 VR Leiden  
06-44061443  
 abactis@asvprometheus.nl 

René Kamerich 
Quaestor 
Klikspaanweg 71  
2324 LV Leiden  
06-34104676  
quaestor@asvprometheus.nl 

Charlotte Lamping 
Assessor intern 
Groenesteeg 17  
2312 TJ Leiden  
06-41044978  
intern@asvprometheus.nl 

Francine Maessen 
Assessor extern 
Deutzstraat 8b 
2342 AC Oegstgeest  
06-11755579  
extern@asvprometheus.nl 

E-mail: bestuur@asvprometheus.nl 
Website: www.asvprometheus.nl  

Zaterdag 8 augustus 
Spelletjes spelen! 
 
Heb jij ook zin in een spelletje? Kom bij ons spelen! We 
hebben o.a. Monopoly (normaal én beurseditie), 
Kolonisten van Catan, Risk en met mooi weer kunnen 
we Twister spelen op het balkon. Ook zullen de Wii, 
PS2 en Nintendo 64 beschikbaar zijn met enkele multi-
player games, zoals Mario Kart, Dead or Alive 2 en 
Pokémon Stadium. Natuurlijk mag je zelf ook een spel 
meenemen! 
 
> Vanaf 13:00 uur bij Lennart en Francine M. thuis, 
Deutzstraat 8b, Oegstgeest. 

Maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus 
EL CID-week 
 
De EL CID-commissie van Prometheus heeft hard 
gewerkt om een leuke week vol activiteiten te 
organiseren. Op het programma van de EL CID kun je 
vinden wat er allemaal te doen is; wees van harte 
welkom om deel te nemen aan de activiteiten en 
nieuwe leden te leren kennen! 
 

Maandag 24 t/m donderdag 28 augustus 
Prometheuskamp 
 
Onder leiding van Mariannes Monopolisten zullen we 
op de prachtige Veluwe het Kröller-Müller Museum 
bezoeken, oneindig leuke spelletjes doen en natuurlijk 
tot heel laat bij het kampvuur zitten. 
 
> Zie de kampbrief voor meer informatie en om je op 
te geven. 
 
 

Woensdag 19 augustus 
Twee voor Twaalf 
 
"Letten jullie wel op de tijd?" Vind jij quizzen ook zo 
leuk? Doe dan mee met Prometheaans Twee voor 
Twaalf. Zonder animatie van de HKU, maar wel met 
twaalf spannende vragen en een in elkaar te puzzelen 
woord. Geef je in je eentje op of met zijn tweeën en doe 
gezellig mee. 
 
> Locatie wordt later bekend gemaakt. 
> Om 14:00 uur. 
> Geef je op door te mailen 
naar datzoekenweop@asvprometheus.nl. 

Zaterdag 22 augustus  
Bezoek aan Molen de Valk 
 
Molen de Valk, gebouwd in 1743, torent hoog uit boven 
de Leidse binnenstad en vangt zo voldoende wind om 
de wieken flink te laten draaien. Wist je dat de molen 
niet alleen voor het malen van graan werd gebouwd, 
maar dat de eerste vier verdiepingen ingericht zijn voor 
twee gezinnen? Vanmiddag brengen we een bezoek aan 
het molenmuseum en zullen we nog veel meer leren 
over de geschiedenis van dit markante Leidse gebouw. 
 
> We verzamelen om 14:00 uur voor Molen de Valk 
(Tweede binnenvestgracht 1). 
> De toegang is gratis! 
 
 

Zaterdag 29 augustus 
Gilde Alcoholica: zomerborrel 
 
Genieten van de zomer, gezelligheid en een fijne 
versnapering. Dat zijn de ingrediënten van een 
Alcoholica zomerborrel. Neem wat te eten of te 
drinken mee. 
 
> Vanaf 21:00 uur bij Francine en Lennart thuis 
(Deutzstraat 8b).  
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