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Woensdag 7 september 
Symposium: Eens iets anders dan man of vrouw 
 
Gender is in de huidige maatschappij een onderwerp 
waar iedereen mee te maken heeft. Op de universiteiten 
willen ze genderneutrale toiletten toevoegen en de pride-
parade in Amsterdam wordt steeds groter. Maar waarom 
is dit zo? Wat is nu precies het verschil tussen mannen en 
vrouwen en hoe ervaren mensen die  transgender zijn de 
ontwikkelingen die  in deze tijd spelen rond het 
onderwerp gender? In dit symposium zullen er twee 
sprekers komen om ons te  vertellen over deze kwestie. 
Houd de weekmail in de gaten voor het precieze 
programma! 
 
> Vanaf 20.30 uur in de Spectrumzaal van het Plexus 
(Kaiserstraat 25)  
> Let op! De tijd kan nog veranderen! 
> De borrel zal rond 22.00 uur beginnen in Café De 
Keyzer (Kaiserstraat 2-4) 

Donderdag 15 september  
Commissieavond 
 
Elk bestuur heeft een aantal commissies die  geweldige 
dingen voor de vereniging organiseren. Alle  
commissieleden die in het afgelopen jaar een commissie 
hebben gedaan zullen naar voren komen om de 
erkenning te  krijgen die ze verdienen. Ook is deze avond 
een goede kans voor eerstejaars en ouderejaars om te  zien 
welke commissies er nu precies zijn en welke commissies 
bij jou passen.  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer (Kaiserstraat 2-4) 

Dinsdag 6 september 
Gildeavond 
 
Prometheus is vele  gilden rijk: van het Pridegilde tot het 
spelletjesgilde en van het toneelgilde tot het tekengilde. 
Vanavond krijgen al deze gilden een kans om zichzelf 
kort te  presenteren. Voor iedereen is het een mogelijkheid 
om te  zien wat voor activite iten er nog meer plaatsvinden 
naast de bestuursactiviteiten en een kans om bij e lk gilde 
lid te  worden. Na de gildeavond zal er een borrel 
plaatsvinden in Café De Keyzer.  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer (Kaiserstraat 2-4) 
> Let op! De locatie kan nog veranderen! 
> De borrel zal ongeveer 22.00 uur beginnen 

Nog één laatste maand vaart Nehalennia 
op het schip Prometheus voordat zij dan 
eindelijk land zal bereiken en de macht 
over het roer zal overdragen aan een 
nieuwe stuurman. Nog één laatste maand 
met veel spannende activiteiten en nieuwe 
matrozen. Wij wensen alle  bekende en 
nog onbekende bootgenoten een fijn jaar 
toe en hopen jullie  veel te  zien bij onze 
activiteiten en bij die  van onze waardige 
opvolgers! 

Woensdag 14 september 
Eten bij een Prometheaan 
 
Ben je  net nieuw lid en ben je  erg benieuwd naar jouw 
medeprometheanen? Of heb jij iedereen de hele vakantie 
bijna niet gezien en ben je  benieuwd naar wat zij hebben 
meegemaakt? Meld je  dan aan als eter, hulpkok of kok 
voor de eerste editie  van EbeP van dit jaar!  
 
> Aanmelden kan door uiterlijk 12 september een 
mailtje te sturen naar 
vakantieverhalen@asvprometheus.nl  
> Precieze tijden en kosten in overleg met de kok 

Woensdag 14 september 
Hoe betrouwbaar zijn onze herinneringen?  
Prof. Dr. S. Spijker 
 
Wie zouden we zijn zonder onze hersenen? Ze zorgen 
ervoor dat we kunnen denken en voelen, maar zorgen er 
ook voor dat we de belangrijkste gebeurtenissen kunnen 
herinneren, maar hoe werkt dit precies? 
In de afgelopen eeuwen hebben we veel geleerd over 
onze hersenen, hoe ze er uitzien en wat er gebeurt met 
een persoon wanneer de hersenen worden beschadigd. In 
deze lezing bekijken we hoe hersencellen met elkaar 
communiceren, hoe de hersenen onze waarneming 
sturen, hoe we denken dat ons geheugen werkt en wat er 
gebeurt als we ons iets herinneren. 
 
> Vanaf 20.30 uur in de Spectrumzaal van het Plexus 
(Kaiserstraat 25) 
> De borrel zal rond 22.00 uur beginnen in Café De 
Keyzer (Kaiserstraat 2-4) 
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Zaterdag 17 september 
Uitje naar de Synagoge 
 
Er zijn vele  religies in de wereld, maar van veel van deze 
religies weten mensen weinig. Om meer te leren over het 
jodendom zullen we vandaag een rondleiding krijgen 
door de synagoge in Amsterdam en een bezoekje brengen 
aan het Joods Historisch Museum.  
 
> Verzamelen om 12.00 uur bij Café De Keyzer 
(Kaiserstraat 2-4) 
> Er kan een beperkt aantal mensen mee! Meld je 
daarom aan tot uiterlijk 10 september via 
blikopeensynagoge@asvprometheus.nl!  
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Woensdag 21 september 
De geschiedenis van 3 oktober 
M. Newsom 
 
3 oktober is al sinds 1886 elk jaar een grote feestdag in 
Leiden. Overal is er kermis, hutspot en wordt er haring 
en wittebrood gegeten.  
Marc Newsome is lang betrokken geweest bij Universiteit 
Leiden, het Rijksmuseum van Oudheden en nu ook bij de 
3 oktobervereniging van Leiden! Hij zal, samen met een  
3 oktoberverenigingsgenoot, komen vertellen over het 
ontstaan van de viering en de vereniging van het 3 
oktoberfestijn.  
 
> Vanaf 20.30 uur in de Spectrumzaal van het Plexus 
(Kaiserstraat 25) 
> De borrel zal vanaf 22.00 uur beginnen in Café De 
Keyzer (Kaiserstraat 2-4) 
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Steven Assenberg 
Praeses 
06-21488150 
praeses@asvprometheus.nl 

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

Dinsdag 27 september 
Diesfeest: Te land, ter zee en in de lucht 
 
“Zijn jullie  er klaar voor?!” Met zelfgebouwde vlotten en 
kostuums, geheel in stijl van ‘Te land, ter zee en in de 
lucht’, vieren we vanavond de verjaardag van de 
vereniging. Fiets ‘m ‘r in of Met je  as over de plas: ze  
zullen vanavond allemaal de revue passeren. Kom 
verkleed, want het mooiste kostuum wordt beloond met 
de originaliteitsprijs. Ook zal de lustrumcommissie  het 
thema en het programma van het lustrumjaar 
bekendmaken! 
  
> Vanaf 20.30 uur in Café de Herberg (Havenplein 2) 
> Een kaartje kost €3 (€4 aan de deur) en is inclusief een 
drankje 
> De kaartverkoop start op 6 september 

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 

Vrijdag 23 september 
Gilde Alcoholica: Mijn eerste drankje 
 
De eerste Alcoholicaborrel van het jaar draait om jouw 
eerste drank. Wat was het eerste drankje  dat je dronk? 
Neem het mee en vertel hoe het voor jou begon. Heb je  
helemaal geen zin om alcohol te  drinken? Neem dan een 
ander drankje  mee en kom kennis maken met je  
medeprometheanen. 
 
> Locatie volgt! 

Dinsdag 20 september 
Waar is Berend Botje gebleven?  
 
Berend Botje  ging uit varen,  
met zijn bootje  naar Zuidlaren.  
De weg was recht, de weg was krom.  
Nooit kwam Berend Botje weer om.  
Een, twee, drie , vier, vijf, zes, zeven;  
waar is Berend Botje  gebleven?  
 
Berend Botje  is verdwenen, maar wij kunnen hem 
vinden! Help mee om Berend Botje  te zoeken in dit 
spannende stadspel!  
 
> Verzamelen om 20.00 uur voor Café De Keyzer 
(Kaiserstraat 2-4) 
> Meld je aan tot uiterlijk 18 september via 
waarisberendbotjegebleven@asvprometheus.nl.  

Woensdag 28 september 
Wissel-ALV 
 
Bestuur Nehalennia zal op deze Algemene 
Ledenvergadering de macht over het roer overdragen aan 
het volgende bestuur, met schuilnaam ‘Stracciatella ’!  
Daarnaast zal het eindejaarsverslag gepresenteerd 
worden door bestuur Nehalennia en zal het nieuwe 
bestuur haar beleidsplan presenteren.  
De Algemene Ledenvergadering is voor ieder lid een 
goede mogelijkheid om vragen te  stellen aan het bestuur 
of opmerkingen te  geven over het gevoerde of nog te  
voeren beleid.  
Er zal bij deze wisseling van besturen ook speculaas en 
gezelligheid aanwezig zijn.  
 
> Om 19.30 uur klokke! in Café De Keyzer  
(Kaiserstraat 2-4) 
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