
Zomerprogramma  

Juli en Augustus 2016 
bestuur 

Nehalennia 

Vrijdag 1 juli tot en met dinsdag 5 juli 
Weekendje II: Lille 
 
Een deel van de vereniging vertrekt deze vrijdag naar de 
prachtige stad Lille aan de grens van Frankrijk. Wij 
wensen iedereen die mee gaat een fijne tijd daar toe en 
alle andere Prometheanen een fijn begin van de 
zomervakantie!  
 
> Om 12.00 uur verzamelen op Leiden Centraal 
> Let op! Alleen voor degenen die zich hebben 
aangemeld 

Na 9 maanden op volle zee te 
hebben doorgebracht, meent 
Nehalennia dat het tijd is voor een 
vakantie. Twee maanden lang zal 
ze met een ijsje in de hand op een 
ligstoel op het dek achterover 
liggen en vertrouwt ze het roer toe 
aan haar bemanning en 
bevrouwing. Trossen los richting 
het land, dat we in september 
zullen bereiken! 

Zaterdag 2 juli 
Tweedehandsgilde: Boekverkoop en Lunch 
 
Op 2 juli gaan we met het Tweedehandsgilde naar de 
boekverkoop van de Haarlemse bibliotheek. Daarvoor 
nemen we om 10.54 uur de trein naar Haarlem, lopen we 
naar de bibliotheek en lopen we na afloop naar een 
restaurant waar men kan lunchen (met opties voor 
veganisten, vegetariërs en vleeseters). Daarna lopen we 
terug naar het station. Optie twee is om niet mee te gaan 
lunchen, en vanaf Haarlem CS over te stappen op een bus 
die je van en naar de bibliotheek brengt zonder veel te 
hoeven lopen. Om je op te geven, mail je naar 
Emmy.Mesman@outlook.com met ook de vermelding of 
je wel of niet mee wilt lunchen.  
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Woensdag 6 juli 
Taalgilde: Taalspelletjesavond 
 
Een leuke manier om met taal bezig te zijn, is natuurlijk 
het spelen van spelletjes die met taal te maken hebben. 
Heb je taalspelletjes? Neem die dan vooral mee! 
 
> Vanaf 20.00 uur bij Gerard thuis (Flanorpad 7C) 

Donderdag 7 juli 
Wereldverbetergilde en Pridegilde:  
Vertoning film Milk 
 
Op 7 juli kijken we tijdens een samenwerkingsverband 
van het Pride-gilde en het Gilde voor historische films en 
uitjes de film 'Milk', over de politicus Harvey Milk die in 
de jaren '70 in Amerika streed voor de rechten van 
homo's en lesbiennes. Opgeven kan via 
Emmy.Mesman@outlook.com 
 
> Vanaf 19.00 uur bij Nina thuis (Trompstraat 48) 
> Neem ook vooral iets te eten of drinken mee! 

Vrijdag 8 juli 
Eindfeest “Who’s Afraid of the Dark?” 
 
Vuurtoren of reflector? Kom je ook als een mot op de 
lamp af? Glow jij in de dark? Lichtgevoelig? Ben je een 
appel of toch meer een peertje? Wat zijn jouw excitatie- en 
emissiegolflengten? Fluorfanaat? Who’s afraid of the dark? 
Als de zon onder gaat zal Cronesteyn florissant en 
fluorescent oplichten! Vanaf 21.00 uur kan je naar onze 
FRET-party komen en je innerlijke nachtdier los laten 
gaan! Wie graag wil komen dineren (bij kaarslicht) is om 
zes uur al welkom.  
 
> Waar? Brasserie Cronesteyn, Vlietweg 2, Leiden 
> Wanneer? Vrijdag 8 juli 
> À quel prix? €3 voor een kaartje; €4 aan de deur; €25 
voor het driegangendiner. Kaartjes zijn verkrijgbaar 
tijdens activiteiten en via eindfeest@asvprometheus.nl  
> Er is blacklight op het feest aanwezig! Doe er je 
voordeel mee! 

Zondag 10 juli 
Voetbalgilde: EK-finale in de Pelibar 
 
De langste editie ooit van het Europees Kampioenschap 
Voetbal wordt op 10 juli afgesloten met een hopelijk 
spetterende finale! 
 
> Vanaf 21.00 uur in de Pelibar 
> Indien de Pelibar besluit deze wedstrijd niet uit te 
zenden, zal een andere locatie worden bekendgemaakt 
via de weekmail, Facebook en/of een mail aan de leden 
van het voetbalgilde 

Maandag 11 juli 
Onesiegilde en Nachtwandelgilde: Zachtwandeling 
 
Een nachtwandeling is fijn, maar het kan beter: een 
zachtwandeling! In de nacht! Trek daarom je onesie aan 
en loop met ons mee door nachtelijk Leiden! 
 
> Verzamelen om 22.00 uur voor Café de Keyzer 
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Dinsdag 12 juli 
Poëziegilde: Oorlogspoëzie 
 
Op deze open activiteit van het poëziegilde maken we 
kennis met oorlogspoëzie in alle vormen en maten: van 
Homerus tot de Britse War Poets tot eigen werk, alles is 
welkom. Het leukste is als iedereen minstens één gedicht 
meeneemt, maar als je alleen wilt luisteren ben je ook 
welkom. 
 
> Vanaf 20.00 uur bij Francine thuis (Deutzstraat 8b, 
Oegstgeest) 

Zaterdag 16 juli 
DIY-gilde: Vuur maken 
 
Tijd om onze survivalskills te ontwikkelen: we gaan zelf 
vuur maken! Aansluitend zullen we op ons DIY-vuurtje 
koken. Geef je op via diyprometheus@gmail.com 
 
> Vanaf 14.00 uur bij Jolanda thuis (Suringarstraat 20) 
> Kosten: rond de €5 

Zaterdag 16 juli 
Lasergamen met Duivelsei 
 
Na drie zeges van het Duivelsei, is het tijd om onze 
revanche te nemen. Trek een laserpak aan en volg jouw 
team in de spannende en indrukwekkende Arena van 
Silverstone in Zwanenburg! 
 
> Deze activiteit zal naar alle waarschijnlijkheid in de 
avond plaatsvinden en rond de €10 kosten. Let op! De 
tijd en prijs staan nog niet vast en kunnen dus nog 
variëren!  
> Sluit je aan bij het Prometheusteam via 
viermaalisscheepsrecht@asvprometheus.nl 
> Meer informatie over deze activiteit zal volgen in de 
weekmail en op facebook  

Zaterdag 16 juli 
Alcoholica: zomerborrel  
 
Als de zon schijnt is het gezellig! Als het regent is het 
gezellig! Het is altijd gezellig. Wil je mee doen met de 
gezelligheid, kom dan ook! Neem iets mee: eten, drinken, 
familie, vrienden of mooi weer. 
 
> Vanaf 21.00 uur bij Steven thuis (Buitenruststraat 4) 

Woensdag 20 juli 
Shakespearegilde en Pridegilde: Shakesqueer! 
 
Op 20 juli gaat het Shakespeare Gilde en het Pride Gilde 
samen kijken naar Russell T Davies’ Midsummer Night’s 
Dream. Het klassieke verhaal krijgt modernere toon, 
omdat Davies in plaats van de standaard man-vrouw 
verhoudingen een man met een man, een man gekleed 
als een vrouw met een man, en een vrouw met een vrouw 
paart. Alles waarvan je houdt in Shakespeare, maar dan 
gay… Oftewel, Shakesqueer! 
 
> Vanaf 19.00 uur bij Nina thuis (Trompstraat 48; op de 
deur kloppen)! 

Vrijdag 22 en zaterdag 23 juli 
Lord Of The Rings-Marathon 
 
One Marathon for the Dark Lord on his dark throne 
in the Land of Leiden where the Shadows lie. 
One Marathon to rule them all, One Marathon to find them, 
One Marathon to bring them all and in the darkness bind 
them! 
 
Het wordt tijd voor de ultieme LotR-Marathon! We gaan 
de LotR-films én de Hobbit-films kijken; komt allen! Op 
vrijdag gaan we ons wagen aan de Lord of The Rings 
trilogie, en zaterdag zullen we de Hobbit-films 
aanschouwen! 
Mocht iemand in het bezit zijn van de extended editions, 
schroom niet ze mee te nemen! 
Je bent natuurlijk welkom om later binnen te komen, of 
eerder weg te gaan; woon je buiten Leiden en wil je alle 
zes de films zien, kun je blijven slapen (je mag natuurlijk 
ook blijven slapen als je in Leiden woont en van 
gezelligheid houdt)! Laat het wel even weten als je wilt 
komen kijken of overnachten, want onze fusie is niet 
eindeloos groot. (: 
 
> Bij Loes en Eveline thuis (Langegracht 230) 

Zaterdag 23 juli 
Pridegilde: Pink Saturday in het Vondelpark 
 
Het Pridegilde gaat 23 juli naar de Pink Saturday in het 
Vondelpark in Amsterdam! Hier zijn er allerlei soorten 
activiteiten: sport, theater, kunst en optredens. In het 
Open Lucht Theater is er een dienst over acceptatie en 
seksuele diversiteit. Er wordt een toneelstuk opgevoerd, 
en er zijn verschillende artiesten en DJ’s. Ook is er een 
Rainbow Market, waar LGBT+ organisaties en bedrijven 
een kraampje hebben staan. Mochten we zo lang blijven, 
dan is er om 19.00 uur een Pride Walk, tegen homofobie 
en voor tolerantie en respect. Deze begint in het 
Vondelpark en gaat naar de Dam. Vanaf dat moment is er 
een feest op het Damplein. 
 
> Verzamelen om 10.15 uur bij de AKO in Leiden C! 
> Mail naar nina.littel95@gmail.com om je op te geven 

Zondag 24 juli 
Badmintonnen in de Leidse Hout 
 
Weet jij het verschil tussen je backhand en je forehand? 
Speel je graag een smash, of toch liever een drop? Of 
zeggen deze termen je niets maar vind je badminton 
gewoon leuk? Speel dan deze zondag mee met een 
zomers potje badminton in de Leidse Hout. 
 
> Vanaf 14.00 uur op het grote grasveld in de Leidse 
Hout 
> Neem je eigen racket mee. Voor shuttles wordt 
gezorgd 
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Zondag 24 juli 
Spelletjesgilde: 1e spelletjesdag 
 
Het spelletjesgilde organiseert deze zomer drie 
spelletjesmiddagen! Iedereen kan zelf spellen meenemen, 
maar er zal in ieder geval meer dan genoeg aanwezig 
zijn. Neem vooral ook iets lekkers te eten of te drinken 
mee. Graag opgeven door een mailtje te sturen naar 
Robertvandep@gmail.com! 
 
> Vanaf 13.30 uur bij Loes thuis (Langegracht 230) 

Dinsdag 26 juli 
Feministisch gilde: documentaire van Sunny Bergman 
 
Vandaag bekijken we ofwel ‘Sletvrees’ ofwel ‘Beperkt 
houdbaar’ (of misschien wel allebei!). Beide zijn 
documentaires van Sunny Bergman waarin zij 
seksistische structuren onderzoekt. In ‘Sletvrees’ kijkt ze 
naar de verschillen in hoe seksualiteit van mannen en 
vrouwen worden benaderd. In ‘Beperkt houdbaar’ 
onderzoekt ze vrouwelijke schoonheidsidealen. De 
documentaire die de meeste stemmen krijgt, gaan we 
kijken! 
 
> Vanaf 20.00 uur bij Francine thuis (Deutzstraat 8b, 
Oegstgeest) 

Donderdag 28 juli 
Cabaretgilde: Cabaret kijken 
 
Kom gezellig cabaret kijken bij de open gildeactiviteit van 
het cabaretgilde! Neem vooral je eigen inbreng mee, de 
show met de meeste stemmen gaan we kijken. 
 
> Vanaf 20.00 uur bij Francine thuis (Deutzstraat 8b, 
Oegstgeest) 

Zaterdag 30 juli 
Spelletjesgilde: 2e spelletjesdag 
 
Het spelletjesgilde organiseert deze zomer drie 
pelletjesmiddagen! Iedereen kan zelf spellen meenemen, 
maar er zal in ieder geval meer dan genoeg aanwezig 
zijn. Neem vooral ook iets lekkers te eten of te drinken 
mee. Graag opgeven door een mailtje te sturen naar 
Robertvandep@gmail.com! 
 
> Vanaf 13.30 uur bij René thuis (Klikspaanweg 71) 

Dinsdag 2 augustus 
Onesiegilde: Filmavond 
 
Vanavond gaan we films kijken! Over de dresscode 
hoeven we waarschijnlijk niets te zeggen. 
 
> Vanaf 20.00 uur bij Vera thuis (Deltaweg 1062) 
> Neem iets lekkers te eten of te drinken mee 

Vrijdag 5 augustus 
Alcoholica: zomerborrel  
 
Als de zon schijnt is het gezellig! Als het regent is het 
gezellig! Het is altijd gezellig. Wil je mee doen met de 
gezelligheid, kom dan ook! Neem iets mee: eten, drinken, 
familie, vrienden of mooi weer. 
 
> Vanaf 21.00 uur bij Gerard thuis (Flanorpad 7C, bel 
aan bij fusie C) 

Zondag 7 augustus 
Gamegilde: Counterstrike 
 
Vandaag zullen we in teamverband digitale(!) bommen 
planten en onschadelijk maken! Kan jij niet wachten om 
indruk te maken met je 360 no scope skills? Of heb je, net 
als de praeses van het gamegilde, geen enkel 
waarneembaar talent voor first person shooters? Laat/komt 
dat zien vanaf 14.00 uur bij Jos thuis! 
 
> Vanaf 14.00 uur bij Jos thuis (Hoge Rijndijk 94W) 
> Neem contact op met Jos voor de juiste versie van 
Counterstrike 

Maandag 8 augustus 
Slechte-filmgilde: Vakantie-editie! 
 
Waarschijnlijk zul je komende zomer verre oorden 
bezoeken Daarom staat deze avond helemaal in het tegen 
van: vliegtuigen! Zoals vanouds kijken we twee films. De 
eerste is Snakes on a Plane (2006) met Samuel L. Jackson. 
De tweede is Con Air (1997) met o.a. Nicholas Cage en 
John Malkovich. 
 
> Vanaf 20.00 uur bij Jurrian thuis (Klikspaanweg 15) 
> Wees lief en neem iets te drinken/eten mee 

Woensdag 10 augustus 
EL CID-Promoteamavond 
 
Ben jij Promoteam in de EL CID-week en wil je graag 
meer informatie over hoe de EL CID-week gaat verlopen 
of hoe je precies een potentieel nieuw lid moet 
aanspreken, kom dan naar de Promoteamavond! Tijdens 
deze avond worden ook de bestelde shirts uitgedeeld en 
de EL CID-promoteam draaiboeken. 
 
> Vanaf 20.30 uur op een nog onbekende locatie 

Zaterdag 13 augustus 
Pre-EL CID-spelletjes en -gezelligheid 
 
Voordat de EL CID-drukte begint gaan we eerst nog 
lekker ontspannen! Francine en Lennart stellen hun huis 
én dakterras open voor spelletjes en andere gezelligheid. 
Hoop op lekker weer! 
 
> Vanaf 13.00 uur bij Francine thuis (Deutzstraat 8b, 
Oegstgeest) 
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Steven Assenberg 
Praeses 
06-21488150 
praeses@asvprometheus.nl 

Sanne Wortman 
Ab-actis 
06-23583208 
abactis@asvprometheus.nl 

Gerard Spaans 
Quaestor 
06-48645216 
quaestor@asvprometheus.nl 

Bastiaan van Ganzen 
Assessor Intern 
06-37194268 
intern@asvprometheus.nl 

Vera Verkooijen 
Assessor Extern 
06-33865471 
extern@asvprometheus.nl 

Maandag 15 augustus tot en met vrijdag 19 augustus 
EL CID-week 
 
De EL CID-week staat in het teken van gezelligheid en 
nieuwe leden! Een kleine greep uit de activiteiten: de 
traditionele High Tea, een Culturele Spellenslag en de 
Kleine Prometheus Cultuur Quiz. Alle activiteiten zijn 
open voor iedereen en te vinden op het bijgevoegde EL 
CID-programma. 

Dinsdag 23 augustus 
De Slimste Prometheaan 
 
Ben jij fan van quizzes en gezelligheid? Dan is deze 
activiteit echt iets voor jou! Naar voorbeeld van ‚De 
Slimste Mens‛ en ‚Het Slimste Ei‛ (de versie die ze bij 
het Duivelsei gemaakt hebben) zal er vandaag De Slimste 
Prometheaan plaatsvinden! Meld je aan om mee te spelen 
als deelnemer door een mailtje te sturen naar Vera 
(v.f.m.verkooijen@gmail.com). Je kan natuurlijk ook 
gewoon komen kijken.  
 
> De tijden kunnen variëren van alleen de avond tot de 
hele dag en zullen, evenals de locatie, liggen aan het 
aantal deelnemers! 

Donderdag 25 augustus 
Chocoladegilde: Chocoladeavond 
 
Deze avond staat geheel in het teken van chocolade! 
Neem chocola van enige aard mee en geniet met ons van 
de lekkerste heerlijkheid op aarde! 
 
> Vanaf 20.30 uur bij Sanne thuis (Flanorpad 7C; bel 
aan bij fusie C) 

Vrijdag 26 augustus 
Alcoholica: zomerborrel  
 
Als de zon schijnt is het gezellig! Als het regent is het 
gezellig! Het is altijd gezellig. Wil je mee doen met de 
gezelligheid, kom dan ook! Neem iets mee: eten, drinken, 
familie, vrienden of mooi weer. 
 
> Tijd en locatie volgen nog 

Zaterdag 27 augustus 
Wandelgilde en Museumgilde: Kröller-Müller Museum 
en Hoge Veluwe 
 
Een bezoek aan het Kröller-Müller Museum met o.a. 
werken van Van Gogh kan deze zomer natuurlijk niet 
ontbreken. Dit museum ligt in het Nationaal Park De 
Hoge Veluwe, waar we zowel een mooie wandeling 
kunnen maken als een fietstocht op de witte fietsen. 
Daarom slaan het museumgilde en het wandelgilde de 
handen ineen én wordt het wandelgilde eenmalig 
omgedoopt tot het wandel- en fietsgilde, voor een dag vol 
cultuur en natuur! 
 
> Verzamelen op Leiden Centraal om 9.40 uur 
> Kosten voor het park en het museum: €13,75 
(studenten) en €9,15 (museumjaarkaart) 

Zondag 28 augustus 
Spelletjesgilde: 3e spelletjesdag 
 
Heb jij altijd al Catan willen koloniseren? Zou jij als spion 
op adequate wijze alle Codenames kunnen raden, of bouw 
je liever aan je Eight Minute Empire? Domineer Smallworld 
of wees de Sheriff of Nottingham te slim af tijdens deze 
derde open gildeactiviteit van het spelletjesgilde! 
 
> Vanaf 14.00 uur bij Jos thuis (Hoge Rijndijk 94W, 
mail/app Jos als je het niet kan vinden) 

Maandag 29 augustus – donderdag 1 september 
Kennismakingskamp 2016 
 
Alle oan board fan de trein nei Fryslân! Ga mee naar het 
hoge noorden om de aankomende eerstejaars te laten zien 
wat Prometheus tot de leukste vereniging van Leiden 
maakt. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus meldt je zo 
snel mogelijk aan.  
 
> Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde 
aanmeldingsbrief 
> Eigen bijdrage zal €45 bedragen 
> Inschrijven is mogelijk vanaf 11 juli 
> Voor vragen kan je mailen naar 
kamp@asvprometheus.nl  

Dinsdag 16 augustus 
EL CID-week: High Tea 
 
Voor de traditionele High Tea zoekt de EL CID-
commissie nog bakkers! Kan jij bakken en wil je graag 
iets maken voor tijdens deze High Tea, stuur dan even 
een mailtje naar elcid@asvprometheus.nl!  
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