
Dinsdag 1 september 
Gildeavond 
 
Prometheus heeft zo veel gilden, dat je door de bomen 
misschien het bos niet meer ziet. Vanavond zullen alle 
gilden een kleine toelichting geven over wat ieder 
gilde nu eigenlijk doet, hoe vaak het iets doet en wat 
verder belangrijk is om te weten, zodat je goed op de 
hoogte bent en een paar leuke gilden kunt kiezen om 
lid van te worden. 
 
> Vanaf 20:30 uur in de Spectrumzaal in Plexus. 
 

Een vreselijke doodsangst bekroop Andromeda toen 
ze het zeemonster zag naderen en oprijzen uit het 
water. Ze sloot haar ogen in angst voor wat er zou 
komen. Maar voor ze het wist, was het brullen van 
het monster alweer opgehouden. Op het bloedende 

karkas van het monster stond een charmante 
jongeman. Een prins misschien?  

Zo redde Perseus Andromeda van de draak. En ze 
leefden nog lang en gelukkig. 

Woensdag 9 september 
Antiek filosofisch Café en Eten-bij-een-Prometheaan 
Jeroen Bouterse & Giel Visser 
 
In de Oudheid was filosofie heel praktisch: ze leerde je 
op een verstandige manier je leven in te richten en 
gelukkig te worden. Dat klinkt ook wel handig voor 
nu! Maar hoe werkt dat dan? De workshop van 
vanavond laat je dat ontdekken. Sluit je aan bij de 
platonisten, aristotelici, epicuristen, stoïcijnen of 
sceptici en vind uit hoe de antieke filosofenscholen je 
helpen bij hedendaagse problemen.  
Voor de activiteit kun je gezellig met Prometheanen 
samen eten bij iemand thuis in Leiden. Wil je graag 
meedoen als eter, hulpkok of kok? Geef je dan op! 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 
> Geef je op voor EbeP door te mailen naar 
ebep@asvprometheus.nl. 
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Vrijdag 11 september 
Lunchlezing: fonologie van baby’s 
Prof. dr. Claartje Levelt 
 
Verschillende talen in de wereld gebruiken heel 
verschillende klanken. Baby’s en jonge kinderen leren 
die klanken al heel snel, zonder dat iemand ze uitlegt 
hoe dat moet, terwijl een volwassene die de 
Nederlandse 'g' niet kent, veel moeite heeft om die te 
leren. Hoe gaat dit precies in zijn werk? 
 
> Let op! Vanaf 13:00 uur in Lipsius 005.  
> Na de lezing is er om 14:00 uur een lekkere lunch. 
 
 
 

Dinsdag 8 september 
Commissieavond 
 
Het hele jaar door werken allerlei commissies er hard 
aan om bij Prometheus van alles mogelijk te maken, 
zoals een kamp, een themamaand, een feest of een 
almanak. Dit harde werk wordt beloond met onze 
eeuwige dankbaarheid en met een cadeautje. Heb je 
een commissie gedaan en verdien jij dit? Of heb je nog 
nooit een commissie gedaan, en ben je benieuwd wat 
al die commissies nu eigenlijk inhouden? Kom dan 
naar de commissieavond! 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 
> Na de commissieavond is er nog een bestuursact! 
 
 
 
 
 

Woensdag 2 september 
De visie van de wetenschapper door de eeuwen heen 
Prof. dr. Frans van Lunteren 
 
De visie van wetenschappers wordt in het verleden, 
maar ook vandaag de dag, sterk ingekleurd door 
maatschappelijk toonaangevende apparaten. Zo werd 
de wereld in de 17de eeuw gezien als een mechanisch 
uurwerk, in de 19de eeuw als een soort stoommachine, 
en vandaag de dag als een informatieverwerkende 
machine. Wat voor invloed heeft dit op de 
wetenschap? 
 
> Vanaf 20:30 uur in de Spectrumzaal in Plexus. 
 
 

Zondag van de Boer-Zoekt-Vrouw Kick-off 
Open gildeactiviteit van het Boer-zoekt-vrouwgilde: 
de kick-off 
 
Houd jij van zwijmelen, romantische 
boerenlandschappen en spanning en sensatie? Dan is 
het Boer-zoekt-vrouwgilde het gilde voor jou. Kom 
gezellig het begin van seizoen 2015 kijken! 
 
> Houd de weekmail in de gaten voor de datum. 
> Vanaf 20:00 uur bij Thomas thuis (Hooigracht 65). 



Woensdag 30 september 
Wissel-ALV 
 
Aan alle mooie dingen komt een eind, en zo ook aan 
het bestuursjaar van Andromeda. Bij de Algemene 
Ledenvergadering zal het jaarverslag van Andromeda 
besproken worden en het nieuwe bestuur aantreden 
en hun plannen presenteren. Ben je benieuwd naar de 
organisatie, gedachten achter het beleid of de 
financiën van Prometheus? Of heb je een goed idee en 
wil je je stem laten horen? Mis dan niet de ALV! 
 
> LET OP: vanaf 19:30 uur (klokke!) in Café de 
Keyzer. 
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Zaterdag 26 september 
Wandeling en picknick bij Kasteel ter Haar 
 
Het kasteel ter Haar in Utrecht is het grootste en 
misschien wel het mooiste kasteel van Nederland en 
kent een interessante geschiedenis die teruggaat tot in 
de 14

e
 eeuw. In het prachtige omringende park zullen 

we gezamenlijk picknicken en vervolgens kun je een 
wandeling maken rondom of in het kasteel. 
 
> Verzamelen om 11:00 uur bij de AKO op Leiden 
Centraal. 

Dinsdag 29 september 
Diesfeest 
 
De eerste vuurdoop voor het nieuwe bestuur is het 
organiseren van een succesvol feest op de vooravond 
van de wissel-ALV. Het thema wordt nog bekend 
gemaakt in de uitnodiging; mis het niet! 
 
> Vanaf 20:30 uur; locatie en thema worden nog 
bekend gemaakt in de uitnodiging. 
 
 
 

Woensdag 23 september 
Bayesiaanse statistiek 
Prof. dr. Eric-Jan Wagenmakers 
 
Statistiek is een belangrijk onderdeel van veel 
verschillende takken van wetenschappelijk onderzoek. 
Maar volgens sommigen is klassieke statistiek 
misleidend en zijn daarmee veel wetenschappelijke 
publicaties foutief. De Bayesiaanse statistiek zou deze 
problemen kunnen oplossen. 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 

Dinsdag 22 september 
Estheticaborrel: kinderfoto’s 
 
Mensen veranderen met de jaren nogal. Vroeger 
waren veel Prometheanen bijvoorbeeld heel schattig. 
Ben jij benieuwd hoe schattig? Kom naar de 
estheticaborrel om te raden welke kleuter bij welke 
Prometheaan hoort! 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 
> Neem een kinderfoto van jezelf mee of mail deze 
uiterlijk 21 september naar 
bestuur@asvprometheus.nl, zodat wij hem voor je 
kunnen uitprinten.  

Woensdag 16 september 
Zeven geitjes en de klok 
 
Ben jij een ster in raadsels, cryptische omschrijvingen 
en wil je met je team andere Prometheanen verslaan in 
de sprookjesspeurtocht? Geef je dan op voor deze 
speurtocht en leer gelijk het centrum van Leiden beter 
kennen! 
 
 > LET OP: om 20:00 uur (klokke!) verzamelen bij 
Café de Keyzer. 
> Geef je uiterlijk 15 september op door te mailen 
naar sprookje@asvprometheus.nl. 
 
 

Dinsdag 15 september 
Boetseer je medeprometheaan 
 
Je moet de klei ruiken, je moet de klei voelen, ja je moet 
zelfs… de klei worden! Vanavond worden 
Prometheanen tot de borstbeelden gemaakt die ze 
verdienen. Met wat eenvoudige instructies zullen we 
niet alleen heel mooie, maar ook heel  
grappige kunstwerken maken. 
 
> Vanaf 19:30 uur in het Lipsius. 

Vrijdag 18 september 
Open gildeactiviteit van het Moeilijke Boekengilde: 
Bespreking Scenes from Early Life 
 
Scenes from Early Life gaat over het verhaal van een 
bengalifamilie tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in 
Oost-Pakistan in 1971, die uiteindelijk leidt tot de 
afscheiding van Bangladesh. Iedereen is welkom om 
deze prachtige roman met een intrigerende 
geschiedenis te komen bespreken. 
 
 > Vanaf 20:30 uur bij Emily thuis (Van der 
Werfstraat 9). 
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