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bestuur 

Nehalennia 

Maandag 4 januari 
Nieuwjaarsborrel 
 
Het nieuwe jaar zal ingeluid worden op 4 januari 
met oliebollen, Prometheanen en gezelligheid! 
Vanaf 20.30 uur zullen wij ons in De Keyzer 
vermaken met een drankje, alle goede voornemens 
en leuk gezelschap! 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 
> Kom feestelijk gekleed! 

2016; het jaar dat Hieronymus Bosch 500 
jaar geleden gestorven is; het jaar dat de 
100e editie van de Nijmeegse Vierdaagse 
gelopen zal gaan worden én het jaar dat 
Mercurius voor de zon langs zal gaan. 
2016 wordt een jaar met veel geluk, veel 
goeds en veel Prometheus.  
“Gelukkig Nieuwjaar, Prometheus”, zegt 
Nehalennia, terwijl ze opgewekt het 
nieuwe jaar begint.  

Woensdag 6 januari 
Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards 
leven 
Prof. Dr. I. Snellen 
 
We leven in interessante tijden. Sinds twintig jaar 
weten we dat er ook planeten draaien rond andere 
sterren dan de zon. Het zal niet heel lang meer 
duren voordat sterrenkundigen een zusje van de 
Aarde gaan vinden. Kunnen we kijken of er op zo’n 
planeet ook leven voorkomt, en hoe zouden we dat 
leven kunnen herkennen? 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

Dinsdag 12 januari 
Het Groot Prometheaans Dictee 
Een samenwerking met het Taalgilde 
 
Welke Prometheaan kan het beste spellen? In 
samenwerking met het Taalgilde zullen we een 
vervolg geven aan de eerste editie van het Groot 
Prometheaans Dictee der Nederlandse Taal, dat 
twee jaar geleden heeft plaatsgevonden. 
Prometheaan Jelmar Hugen heeft voor ons een 
dictee geschreven en zal aanwezig zijn om het voor 
ons voor te lezen!  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

Woensdag 13 januari 
EbeP 
 
Het nieuwe jaar brengt waarschijnlijk een heleboel 
nieuwe dingen, maar gelukkig is EbeP een vast 
punt in het bestaan. Op deze tweede woensdag van 
de maand zal je weer heerlijk kunnen smikkelen bij 
een medeprometheaan! 
Geef je op als kok, eter of hulp kok tot 11 januari via 
goedeeetvoornemens@asvprometheus.nl. 
 
> Kosten en tijd in overleg met de kok! 

Woensdag 13 januari 
Rechtsfilosofie 
Mr. B.C. Labuschagne 
 
Rechtsfilosofie is reflectie en bezinning op de 
grondslagen van het recht. Welke waarden, 
beginselen, deugden, maar ook welk mensbeeld en 
wereldbeeld zijn geïmpliceerd in het recht? Hoe 
weten we wat goed en kwaad, en wat rechtvaardig 
is? Vandaag zal Bert Labuschagne, universitair 
docent rechtsfilosofie, ons alles over zijn vakgebied 
vertellen en daarbij de denkbeelden van bepaalde 
filosofen uitlichten. 
 
> Vanaf 20.30 uur  
> Let Op! In Café De Vergulde Kruik 
(Haarlemmerstraat 22) 
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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 

Zondag 17 januari 
Dagjescommissie presenteert 
Elfpoldertocht bij FlevOnIce 
 
Op een ijsbaan van 3 kilometer dwars door de 
polder in Flevoland, zullen we schaatsen tot we 
erbij neervallen! Naderhand komen we bij met 
warme chocolademelk, of blazen we stoom af op 
het driftkartcircuit. Als je geen schaatsen hebt kun 
je deze huren of kopen (tot maat 50). Kun je niet 
schaatsen? Geen probleem! Dat kun je leren op de 
banen van 400 of 3000 meter, of op het krasbaantje.  
 
> LET OP: Bij bijzonder slecht (lees: warm) weer 
gaat dit dagje niet door. Om 08.30 uur is dit bekend. 
> LET OP: we zullen met auto's naar FlevOnIce 
gaan. Bij grote belangstelling bestaat de kans dat 
een deel van de groep met het OV zal reizen. Kom 
je zelf met de auto en heb je plaats over? Laat het 
ons weten!  
> Toegang tot FlevOnIce kost €5,-; schaatsen huren 
kost €7,50 
> Je kunt in het restaurant eten kopen, of het zelf 
meenemen en (buiten het restaurantgedeelte) 
opeten. 

Donderdag 21 januari 
Locatiecommissie: Presentatieavond 
 
De locatiecommissie heeft ruim anderhalf jaar 
onderzoek gedaan naar een oplossing voor de 
huidige locatieproblematiek, vanavond presenteren 
zij een rapport met hun bevindingen en 
oplossingen. Wil jij meer weten over het onderzoek 
ter voorbereiding op de ALV? Wees van harte 
welkom! 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

Vrijdag 22 januari t/m zondag 24 januari 
Weekendje 1: Leuven 
 
Het is bijna zover! In januari gaat Prometheus naar 
het mooie Leuven! We zullen daar onder  
andere naar de universiteitsbibliotheek, de 
Pieterskerk en het M-museum gaan. Ook is er  
voor de echte liefhebbers een rondleiding in 
bierbrouwerij Stella Artois georganiseerd! Als  
we de stad beu zijn, gaan we de natuur in en 
bezoeken we de Kruidtuin en het Heverleebos. 
 
> Alleen voor hen die zich hebben opgegeven 
> Meer informatie zal in de mail volgen 

Woensdag 20 januari 
Krakersbeweging 
Dr. B.S. van der Steen 
 
Sinds de jaren '60 bestaat het fenomeen 'kraken' 
waarbij mensen zonder toestemming in 
onbewoonde panden trekken. Bart van der Steen is 
docent geschiedenis aan Universiteit Leiden en zal 
vertellen over zijn onderzoek naar dit fenomeen.  
 
> Vanaf 20.30 uur 
> Let Op! In Café De Vergulde Kruik 
(Haarlemmerstraat 22) 

Woensdag 27 januari 
Halfjaarlijkse ALV 
 
Tijdens de halfjaarlijkse ALV zal bestuur 
Nehalennia evalueren hoe het in de afgelopen 
maanden is gegaan met de vereniging. Ook zullen 
nieuwe of verbeterde voornemens aan bod komen 
en zal dit dé kans zijn jouw mening te laten horen.  
 
> Let Op! Vanaf 19.30 uur klokke in Café De Keyzer 

Zondag 31 januari 
Gilde Alcoholica: Alcoholicaborrel 
 
Voor het nieuwe semester begint: een 
Alcoholicaborrel met de gebruikelijk ingrediënten. 
Prometheanen, lekkers en gezelligheid!  
 
> Vanaf 21.00 uur 
> Locatie wordt later bekend gemaakt! 

Vrijdag 29 januari 
Weerbare democratie; De grenzen van 
democratische tolerantie 
Mr. B. Rijpkema 
 
Hoe dient een democratie om te gaan met partijen 
die op democratische wijze de democratie willen 
afschaffen? Mag of moet een ondemocratische 
partij worden verboden of is juist dat in strijd met 
de democratische gedachte? Mr. Bastiaan Rijpkema 
vertelt ons er meer over tijdens deze 
vrijdagmiddaglezing. Achteraf lunch!  
 
> Vanaf 12.00 uur 
> In de Spectrumzaal in het Plexus (Kaiserstraat 25) 
> Lunch wordt verzorgd en is gratis! 


