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Dinsdag 6 september
Gildeavond

Prome theus is ve le gilde n rijk: van he t Pride gilde tot he t
spe lle tjesgilde en van he t toneelgilde tot he t te kengilde .
Vanavond krijge n al de ze gilde n e en kans om zichze lf
kort te pre senteren. Voor ie dereen is he t een mogelijkhe id
om te zie n wat voor activite iten er nog meer plaatsvinden
naast de bestuursactiviteiten e n een kans om bij e lk gilde
lid te worde n. Na de gilde avond zal e r e en borrel
plaatsvinde n in Café De Ke yzer.
> 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
Woensdag 7 september
Symposium: Eens iets anders dan man of vrouw
Ge nde r is in de huidige maatschappij e en onde rwerp
waar ie de reen mee te maken he eft. Op de unive rsiteiten
wille n ze ge nde rneutrale toile tten toevoegen e n de prideparade in Amste rdam wordt steeds groter. Maar waarom
is dit zo? Wat is nu pre cie s he t ve rschil tussen mannen e n
vrouwe n e n hoe e rvaren mensen die transgender zijn de
ontwikke linge n die in de ze tijd spe le n rond he t
onde rwe rp ge nder? In dit symposium zulle n e r twe e
spre ke rs komen om ons te vertelle n over de ze kwe stie.
Houd de we e kmail in de gate n voor het pre cieze
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)
Woensdag 14 september
Eten bij een Prometheaan

Be n je ne t nie uw lid e n be n je e rg benie uwd naar jouw
me de prometheanen? Of he b jij ie de reen de hele vakantie
bijna nie t ge zie n e n ben je benieuwd naar wat zij he bben
me e gemaakt? Me ld je dan aan als e ter, hulpkok of kok
voor de e e rste e ditie van Ebe P 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
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Nog é é n laatste maand vaart Ne hale nnia
op he t schip Prome theus voordat zij dan
e inde lijk land zal be re iken e n de macht
ove r he t roer zal overdragen aan een
nie uwe stuurman. Nog é é n laatste maand
me t ve el spannende activiteiten e n nie uwe
matrozen. Wij we nsen alle bekende e n
nog onbe ke nde bootgenoten een fijn jaar
toe e n hope n jullie ve el te zie n bij onze
activite iten e n bij die van onze waardige
opvolge rs!
Woensdag 14 september
Hoe betrouwbaar zijn onze herinneringen?
Prof. Dr. S. Spijker
Wie zoude n we zijn zonde r onze he rsenen? Ze zorgen
e rvoor dat we kunne n de nke n e n voelen, maar zorgen e r
ook voor dat we de be langrijkste gebeurtenissen kunne n
he rinne ren, maar hoe we rkt dit pre cie s?
In de afge lopen eeuwe n he bben we ve el ge leerd over
onze he rsenen, hoe ze er uitzie n e n wat e r ge beurt met
e e n pe rsoon wanneer de he rsenen worde n beschadigd. In
de ze le zing be kijke n we hoe he rsencellen me t e lkaar
communice ren, hoe de he rsenen onze waarneming
sture n, hoe we de nke n dat ons ge heugen we rkt e n wat e r
ge be urt als we ons ie ts he rinneren.
> 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)

Donderdag 15 september
Commissieavond
Elk be stuur he eft een aantal commissies die ge weldige
dinge n voor de ve reniging organiseren. Alle
commissieleden die in he t afge lopen jaar e en commissie
he bbe n gedaan zulle n naar voren kome n om de
e rke nning te krijge n die ze ve rdienen. Ook is de ze avond
e e n goede kans voor e erstejaars en oude rejaars om te zien
we lke commissie s er nu pre cies zijn e n we lke commissies
bij jou passe n.

> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer (Kaiserstraat 2-4)

Zaterdag 17 september
Uitje naar de Synagoge
Er zijn ve le re ligie s in de we re ld, maar van veel van de ze
re ligie s we ten me nsen we inig. Om me er te le ren over he t
jode ndom zulle n we vandaag een rondle iding krijge n
door de synagoge in Amste rdam e n een bezoekje brengen
aan he t 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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Vrijdag 23 september
Gilde Alcoholica: Mijn eerste drankje
De e e rste Alcoholicaborrel van he t jaar draait om jouw
e e rste drank. Wat was he t eerste drankje dat je dronk?
Ne e m he t mee e n ve rtel hoe he t voor jou be gon. He b je
he le maal ge en zin om alcohol te drinke n? Ne e m dan een
ande r drankje mee en kom ke nnis make n me t je
me de prometheanen.

Dinsdag 20 september
Waar is Berend Botje gebleven?

> Locatie volgt!
Be re nd Botje ging uit vare n,
me t zijn bootje naar Zuidlare n.
De we g was re cht, de we g was krom.
Nooit kwam Be re nd Botje we e r om.
Ee n, twe e , drie , vie r, vijf, ze s, ze ven;
waar is Be re nd Botje gebleven?

Dinsdag 27 september
Diesfeest: Te land, ter zee en in de lucht

Be re nd Botje is ve rdwe nen, maar wij kunne n he m
vinde n! He lp me e om Be rend Botje te zoe ken in dit
spanne nde stadspel!

> Verzamelen om 20.00 uur voor Café De Keyzer
(Kaiserstraat 2-4)
> Meld je aan tot uiterlijk 18 september via
waarisberendbotjegebleven@asvprometheus.nl.

“Zijn jullie e r klaar voor?!” Me t ze lfgebouwde vlotte n en
kostuums, ge heel in stijl van ‘Te land, te r ze e e n in de
lucht’, vie re n we vanavond de ve rjaardag van de
ve re niging. Fie ts ‘m ‘r in of Me t je as over de plas: ze
zulle n vanavond alle maal de revue passeren. Kom
ve rkle e d, want he t mooiste kostuum wordt be loond me t
de originalite itsprijs. Ook zal de lustrumcommissie het
the ma e n het programma van he t lustrumjaar
be ke ndmaken!
> 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

Woensdag 21 september
De geschiedenis van 3 oktober
M. Newsom
3 oktobe r is al sinds 1886 e lk jaar een grote feestdag in
Le ide n. Ove ral is e r ke rmis, hutspot en wordt e r haring
e n witte brood ge geten.
Marc Ne wsome is lang be trokke n gewe est bij Unive rsiteit
Le ide n, he t Rijksmuse um van Oudhe den e n nu ook bij de
3 oktobe rvereniging van Le ide n! Hij zal, same n met een
3 oktobe rverenigingsgenoot, komen ve rtelle n over he t
ontstaan van de vie ring e n de vereniging van he t 3
oktobe rfestijn.
> 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)

Woensdag 28 september
Wissel-ALV
Be stuur Ne hale nnia zal op de ze Alge mene
Le de nvergadering de macht over he t roer overdragen aan
he t volge nde bestuur, met schuilnaam ‘Stracciatella’!
Daarnaast zal he t e indejaarsverslag ge presenteerd
worde n door be stuur Ne halennia en zal he t nie uwe
be stuur haar beleidsplan pre senteren.
De Alge me ne Le denvergadering is voor ie der lid e e n
goe de mogelijkhe id om vragen te stelle n aan he t bestuur
of opme rkinge n te geven over het gevoerde of nog te
voe ren be leid.
Er zal bij de ze wisse ling van be sturen ook spe culaas en
ge ze llighe id aanwezig zijn.
> Om 19.30 uur klokke! in Café De Keyzer
(Kaiserstraat 2-4)
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