
Programma  

Februari 2017 
 

Commissie 

Zeitgeist 

Iedereen kent de term ‘relativiteitstheorie’ wel... 
Maar wat houdt het eigenlijk in? Wij weten het ook 
niet. Jan van Ruitenbeek weet het wel, want hij is 
professor is de natuurkunde. In recordtijd zal hij 
ons redden van de onwetendheid. 
 
 
> Vanaf 20:30 uur in het Lipsius 
> LET OP! Dinsdag i.p.v. woensdag 

Relativiteitstheorie 
Jan van Ruitenbeek 

Dinsdag 
 7 februari 

E-mail: februari@asvprometheus.nl 
Website: www.asvprometheus.nl 
Afbeelding: Duy Huynh 

Ook in februari vindt er EbeP plaats! Wil jij ook 
voorafgaand aan 2 voor 12 gezellig bij mede-
Prometheanen dineren? Of wil je toch liever zelf 
voor anderen koken? Meld je dan aan als eter, kok 
of hulpkok. 
 
> Opgeven kan door uiterlijk 6 februari te mailen  
   naar etenstijd@asvprometheus.nl 
> Tijden en kosten in overleg met de kok 
 
 
 
 

Eten-bij-een- 
Prometheaan 

Woensdag 
8 februari

  
Frans van Lunteren is Professor Geschiedenis van 
de Natuurwetenschappen bij de Universiteit 
Leiden. Zijn onderzoek is vooral gericht op de 
Nederlandse natuurwetenschappen tussen 1815 en 
1940. Hij komt ons vanavond iets vertellen over 
verschillende en veranderende opvattingen over 
tijd binnen verschillende takken van wetenschap. 
 
> Vanaf 20:30 uur in Lipsius 0.28 
> Om 22:00 begint de borrel in Café de Keyzer 
 
 

Veranderend over tijd 
Frans van Lunteren 

Woensdag 
1 februari

  

Ook de Prometheaanse versie van 2 voor 12 maakt 
zijn naam helemaal waar: duo's nemen het tegen 
elkaar op in twaalf vragen. Welk Prometheaans 
duo zal de meeste tijd overhouden?  
 
> Opgeven kan, via 2voor12@asvprometheus.nl,  
   alleen of in een duo voor 6 februari 
> Om 20:00 in het Lipsius 
> Om 22:00 begint de borrel in Café de Keyzer  
 

2 voor 12 Woensdag 
8 februari 

Wil jij ook met Prometheanen uit een kamer 
proberen te breken? Ga dan mee naar een 
escaperoom! Er is een beperkt aantal plaatsen, dus 
vol=vol. En oh, ben je al eens in een Leidse 
escaperoom geweest? Laat ons weten in welke! 
 
> Kosten: maximaal €15,- 
> Opgeven kan via   
escaperoom@asvprometheus.nl 
> Om 13:30 verzamelen voor Café de Keyzer 
> Neem je fiets mee  
 
 

Escaperoom Zaterdag 
11 februari

  



Commissie Zeitgeist 
Jos van Winkel 
Assessor 
 

Arthur Wesselink 
Assessor 

Loes de Bruin 
Quaestor 

Laura van der Hooff 
Ab-actis 

Naor Scheinowitz 
Praeses 

Ontdek het roemruchte verleden van Nederland! 
Keer terug naar de tijd van de Nederlandse 
Opstand en de Gouden Eeuw en bezoek de 
beroemde trap waar Willem van Oranje werd 
doodgeschoten. Museum Prinsenhof bezit een 
kostbare collectie schilderijen, Delfts blauw en 
gebruiksvoorwerpen uit de zestiende en 
zeventiende eeuw. Ook is de tijdelijke 
tentoonstelling Universum Theo Jansen - of de 
wording van het strandbeest te bezichtigen. We 
zullen zelfs enkele strandbeesten tot leven zien 
komen! 
 
> Om 12:00 uur verzamelen op Leiden Centraal 
> Kosten: €4 (gratis met een museumjaarkaart) 
 

Zondag 
26 februari 

Lustrumuitje: Prinsenhof 

Ve Lustrum: een reis door de tijd 

Het is handig om te kunnen vertellen dat iets in 
het verleden plaatsvond. Echter, niet in elke taal 
gebeurt dat op dezelfde manier als in het 
Nederlands. Millie Crevels komt ons deze 
woensdag iets meer vertellen over ‘temporal 
frames’ in bepaalde talen.  
 
> Om 20:30 in Café de Keyzer 
 
 

Temporal frames 
Millie Crevels 

Woensdag 
22 februari 

Dr. Victor Kal werkt aan de UvA, en zal ons in 
deze lezing meer leren over de Duitse filosoof 
Martin Heidegger en zijn visie over tijd en 
tijdelijkheid, waarover hij schreef in ‘Sein und 
Zeit’. 
 
> Om 20:30 in Café de Keyzer 
> Na afloop zal de almanakcommissie het thema 
van de almanak presenteren. Komt allen! 
 

Heidegger over tijd 
Victor Kal 

Woensdag 
15 februari 

In deze stressvolle tijd vol deadlines, tentamens en 
andere nare verantwoordelijkheden lijken we 
allemaal tijd te kort te komen en altijd druk bezig 
te zijn. Word je tijdens deze mindfulness 
workshop bewust van fysieke ervaringen, 
gevoelens en gedachten en voel de tijd voorbij 
gaan.  
 
> Om 20:30 in Lipsius 148, opgeven is niet nodig 
> Toegang is gratis 
 

Mindfulness 
Lot Heijke  

Dinsdag 
14 februari 

Samen met acht andere verenigingen, die allemaal 
lid zijn van het Veelzijdig Verenigingen Overleg, 
organiseren we de VVO-week. Vier dagen lang 
zullen er allerlei samenwerkingsactiviteiten 
plaatsvinden. Het volledige programma volgt nog, 
maar we kunnen alvast verklappen dat er op 
dinsdag 28 februari weer een editie van Eén tegen 
100 plaats zal vinden. 
 

27 februari 
t/m 2 maart 

VVO-Week 
 

Het is hoog tijd dat het Gamegilde weer eens van 
zich laat horen! Zullen de machten van het Kwaad 
nu wel de overwinning opeisen, of zal het Goede 
toch weer zegevieren? Komt het zien, komt het 
spelen! 
 
> Vanaf 13:00 uur bij Jos (Hoge Rijndijk 94W) 
> Geef je op bij Jos   
    (j.vanwinkel@gmail.com/0642002398) 
> Neem je laptop mee! 

Zaterdag 
18 februari  

The Battle for Middle-Earth 

Open gildeactiviteit! 


