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Nehalennia 
Dinsdag 1 december 
Sinterklaasviering 
 
De maan schijnt door de bomen, 
De goede Sint, zal hij komen?  
Bij Prometheus zullen wij met zijn allen, 
Deze Sinterklaasviering laten knallen.  
Heb je niet aan de loting deelgenomen?  
Dan kan je natuurlijk altijd om 22.00 naar de borrel 
komen!  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

Nehalennia kijkt lachend uit over de met 
kerstlampjes verlichte grachten. Het is 
alweer de laatste maand van 2015. Het 
gaat een hele mooie maand worden, dat 
weet Nehalennia zeker. Zoveel leuke 
activiteiten, gevuld met gezelligheid, 
knusheid, warmte… En waar ze nog het 
meest naar uitkijkt: een bezoekje van 
haar oude vriend Sint Nicolaas. 

Woensdag 2 december 
Over libido, racisme en het schoonheidsideaal 
Alma Mathijsen 
 
“Haar dijen kunnen met gemak iemand smoren en 
ze kan een shotglaasje balanceren op haar grootste 
borst. Haar lichaam zal nooit ‘zomerklaar’ zijn – en 
dat is helemaal oké.” 
 
Alma Mathijsen schrijft, maakt en presenteert. Ze 
heeft ondertussen zes toneelstukken, een 
verhalenbundel en twee romans geschreven en 
daarnaast schrijft ze regelmatig artikelen voor 
verschillende kranten en andere media. Aan de 
hand van drie artikelen over  respectievelijk libido, 
racisme en het schoonheidsideaal zal zij vertellen 
over haar kijk op deze onderwerpen en haar 
schrijverschap.  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

Vrijdag 4 december 
Ikeagilde: Kerstuitje 
 
Op 4 december zal wederom het inmiddels 
vermaarde kerstuitje van het IKEA-gilde 
plaatsvinden.  We gaan o.a. de kerstafdeling 
bekijken, (kerst)voer eten en genieten van de 
knusse sfeer die bij de mooiste tijd van het jaar 
hoort. Ook leuk als je niet van plan bent om iets te 
kopen. 
 
> Wanneer: 4 december 2015 
> Waar: We verzamelen om 16:00  uur voor de 
AKO op Leiden Centraal 
> Aanmelden: mail Erwin, 
don_dijkema@hotmail.com  
> Protip: De IKEA is ook geschikt voor last-minute 
Sinterklaascadeaus 

Woensdag 9 december 
God, do I have your attention?  
Prof. dr. B. Hommel 
 
Bernhard Hommel, hoogleraar Algemene 
Psychologie , vertelt vanavond over zijn onderzoek 
naar de effecten van religie op cognitie. Hij kijkt 
hierbij onder andere hoe door verschillende religies 
de manier verandert waarop visuele stimuli 
verwerkt worden, hoe snel en efficiënt er 
geschakeld kan worden tussen taken en hoe goed 
iemand met conflicterende informatie om kan gaan. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

Zaterdag 12 december 
Tropenmuseum Amsterdam 
 
Duizenden verhalen en verbazingwekkende 
voorwerpen brengen uiteenlopende culturen tot 
leven. Ontdek een wereld vol kunst en cultuur in 
de vaste tentoonstellingszalen, of bezoek de 
tijdelijke tentoonstellingen ‘Secret Love’ en ‘The 
Sixties – a worldwide happening’.  
 
> Verzamelen om  13.00  uur bij de AKO op Leiden 
Centraal 
> Kosten: Gratis voor MJK, €4,- voor anderen.  
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Steven Assenberg 
Praeses 
Buitenruststraat 4 
2313ZK Leiden 
06-21488150 
praeses@asvprometheus.nl 

Sanne Wortman 
Ab-actis 
Flanorpad 7C 
2333AS Leiden 
06-23583208 
abactis@asvprometheus.nl 

Gerard Spaans 
Quaestor 
Flanorpad 7C 
2333AS Leiden 
06-48645216 
quaestor@asvprometheus.nl 

Bastiaan van Ganzen 
Assessor Intern 
Hildebrandpad 502 
2333DC Leiden 
06-37194268 
intern@asvprometheus.nl 

Vera Verkooijen 
Assessor Extern 
Thorbeckehof 47a 
2343DN Oegstgeest 
06-33865471 
extern@asvprometheus.nl 

Zaterdag 19 december 
Dagjescommissie presenteert 
Dickens Festijn 
 
De  dagjescommissie organiseert een uitje geheel in 
kerstsfeer: we gaan naar het Dickens Festijn in de 
mooie oude binnenstad van Deventer! We wanen 
ons hier in een 19e-eeuwse Engelse stad tussen tot 
leven gekomen personages uit de beroemde boeken 
van Dickens. 's Middags zijn er verschillende leuke 
plaatsen te bezoeken, zoals een kerstmarkt in de 
kerk, een weekmarkt, een kerstdiorama, het 
speelgoedmuseum, het kunstenlab en nog veel 
meer. We sluiten de dag af door samen nog wat te 
eten en gaan dan terug naar Leiden. 
 
> Verzamelen om 09:00 uur op Leiden Centraal 
> Meld je aan voor 9 december via 
dagjes@asvprometheus of spreek één van de 
commissieleden aan. Geef hierbij ook aan of je met 
groepskorting voor de trein wenst mee te doen en 
of je dieetwensen/allergieën hebt. 

Maandag 21 december 
Kerstdiner 
 
Prometheanen, gezelligheid en lekker eten; wat wil 
een mens nog meer? Niks toch? Precies.  
Geef je op voor het kerstdiner en geniet samen met 
andere Prometheanen van een heerlijk kerstig maal. 
Na de maaltijd zullen we ons naar Café De Keyzer 
verplaatsen voor een naborrel.   
 
>  Locatie: Restaurant Verboden Toegang 
(Kaiserstraat 7) 
> Kosten: €35,- voor een 3-gangenmenu inclusief 2 
drankjes én koffie of thee! 
> Opgeven tot en met 16 december via 
kerstmaal@asvprometheus.nl  

Woensdag 23 december 
Kerstborrel  
 
De kerstborrel lijkt in veel opzichten op de gewone 
borrels van Prometheus. Er zullen Prometheanen 
zijn, er zal gedronken worden en bovenal zullen er 
heel veel gezellige, diepgaande (of minder 
diepgaande) gesprekken worden gehouden. Maar 
wat een kerstborrel extra leuk maakt, is dat er een 
deftige dresscode geldt, waardoor je Prometheanen 
op hun best gekleed zult zien. En dat is natuurlijk 
wel iets wat je gezien moet hebben, voordat het 
nieuwe jaar begint! 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

Woensdag 16 december 
Prometheaans Open Podium 
 
Prometheanen hebben veel talent en nu is het tijd 
dit talent te laten zien of te bekijken!  
Ben jij muzikaal, poëtisch, of wil je iets anders laten 
zien? Je kunt meedoen als groepje, of alleen.  
Als je liever niet iets wilt opvoeren, is het natuurlijk 
leuk om te komen kijken naar alle verborgen 
talenten die Prometheanen te bieden hebben!  
 
> Opgeven kan tot en met 9 december via 
PoP@asvprometheus.nl!  
> Vanaf 20.00 uur 
> Let op! In de Leidse Studenten Ekklesia 
(Rapenburg 100) 

Maandag 28 december 
Gilde Alcoholica: Oudejaarsborrel  
 
Alcoholica bestaat 5 jaar! En al vijf jaar vult 
Alcoholica de Prometheusloze leegte tussen Kerst 
en Nieuwjaar met de Alcoholica-oudjaarsborrel. 
Ook dit jaar is Alcoholica er voor jou. Samen 
drinken voor het laatst op 2015 en maken we ons 
op voor het nieuwe jaar. Dit doen we door alle 
restjes die we nog hebben op te maken. Zo kunnen 
we met een schone lei en volle flessen beginnen aan 
2016. Kom ook het lustrum van Alcoholica vieren! 
Neem niet alleen je geopende flessen mee, maar 
ook je broers en zussen, neven en nichten. Want 
hoe meer zielen, hoe meer vreugde! 
 
> Vanaf 21.00 uur 
> Bij Sander Teuchies thuis (Van der Werfstraat 9) 


