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Ben jij lid van het promoteam? Dan is het 
belangrijk om duidelijk herkenbaar te zijn 
voor nieuwsgierige EL CID’ers. Daarom 
dragen leden van het promoteam op 
momenten dat ze ingezet worden een 
prachtig rood Prometheusshirt. Heb jij nog 
geen t-shirt of wil je een nieuwe? Vergeet 
dan niet om er één te bestellen! 
 
> Een t-shirt zal ongeveer 15 euro kosten 
> Stuur een mail naar elcid@asvprometheus.nl 
vermeld hierbij de gewenste maat (S, M of L) 
> Bestellen kan tot uiterlijk 20 juli 

T-shirts bestellen 

 

donderdag 
20 juli 

Voor alle leden van het promoteam 
organiseert de EL CID-commissie een 
informatieavond. Tijdens deze avond zal de 
commissie meer vertellen over het 
programma van de week en informatie 
geven over wat er van je verwacht wordt als 
lid van het promoteam.  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 
 

Promoteamavond 

 

donderdag 
10 augustus 

Ieder jaar nemen de voorzitters van de vijf 
grote verenigingen het tegen elkaar op in 
het voorzittersdebat. Ben jij benieuwd wat 
zij te vertellen hebben? Kijk dan mee! 
 
> Om 19.30 uur in Café de Keyzer 

Voorzittersdebat 

 

maandag 
14 augustus 

Discussieer nog even na over het 
Voorzittersdebat onder het genot van een 
drankje. Op de voor- en achtergrond zul je 
kunnen genieten van de meest 
ontspannende jazz. Enthousiasmeer 
ondertussen de aanwezige EL CID’ers over 
onze prachtige vereniging! 
 
> Vanaf 20.00 uur in Café de Keyzer 
 

Jazzavond 
maandag 

14 augustus 

Van Catharina de’Medici tot Angela Merkel: 
er zijn altijd vrouwen op en rond de troon 
geweest om hun macht te laten gelden. 
Maar ging dat altijd even makkelijk? Kon 
een vrouw in de middeleeuwen aan de 
macht komen? Kwamen vrouwen 
makkelijker aan de macht tijdens de 
Verlichting? Vanavond komt professor 
Jeroen Duindam deze vragen bespreken 
tijdens de Prometheus EL CID-lezing: girl 
power door de eeuwen heen.  
 
> Vanaf 20.00 uur in Café de Keyzer 

Vrouwen aan de macht 
Prof. dr. Jeroen Duindam 

dinsdag  
15 augustus 

Op 14 augustus is het weer zover: de EL CID-week! Leiden stroomt dan vol met 
nieuwe studenten die kennis zullen gaan maken met de stad en haar studenten. 
Ook bij Prometheus staat alles in het teken van de EL CID: elke dag zijn er 
activiteiten voor eerstejaars om kennis te maken met wat Prometheus te bieden 
heeft. Ook de leden van Prometheus zijn van harte welkom om langs te komen 
bij de programma-onderdelen! 

Biochemisch is iemand `s ochtends een 
ander mens dan `s avonds. Kom er tijdens 
deze lezing achter welke fysiologische 
gevolgen een verstoord dag-en-nachtritme 
precies heeft. Claudia Coomans doet 
onderzoek naar deze effecten en zal 
vanavond hier alles over vertellen. 
 
> Vanaf 21.00 uur in Café de Keyzer 
 

Het verstoorde ritme 
Dr. Claudia Coomans 
 

dinsdag 
15 augustus 



 
 
 
Adri Wessel  Joris van de Riet  Lars Roosenstein  Kristian Bakker 
praeses   ab-actis    quaestor 
 
Roza de Jong   Schelte van Deventer  Suze Geuke 
 

D e  E L  C I D - c o m m i s s i e  E-mail: elcid@asvprometheus.nl 
 

Zoals elk jaar vindt ook deze EL CID weer 
de traditionele high tea plaats! EL CID’ers 
zullen kunnen genieten van bijzondere thee 
van het Klaverblad en kennismaken met de 
bakkunsten van onze leden, want uiteraard 
zal het gebak weer zelfgemaakt zijn.  
 
> Vanaf 14.30  uur in Café de Keyzer 
> Wil je iets bakken? Mail dan naar 
elcid@asvprometheus.nl en vermeld 
daarbij wat je gaat maken. Kosten kunnen 
gedeclareerd worden! 

High tea 

 

woensdag 
16 augustus 

Vanavond zullen EL CID’ers en 
Prometheanen hun kennis testen in 
meerdere rondes van dit spannende spel 
van kennis en Trivia. Ook dit jaar heeft de 
commissie weer zijn uiterste best gedaan om 
iedereen tot uiterste van zijn  mentale 
capaciteiten te brengen. 
 
> Vanaf 20.00 uur in Café de Keyzer 

Kleine Prometheus 
CultuurQuiz 
 

woensdag 
16 augustus 

Vanmiddag kun je samen met EL CID’ers en 
nieuwe leden gezellig creatief bezig zijn. 
Leef je uit met houtskool, verf, potloden, 
pennen en penselen. Aan de hand van een 
vriendelijke instructie kan iedereen 
vervolgens aan de slag en kan iedereen zijn 
creativiteit tentoonspreiden. 
 
>  Vanaf 14.30 uur in Café de Keyzer 

Kunstworkshop 
vrijdag 

18 augustus 

Heb jij deze week wel twintig EL CID’ers 
ingeschreven of je ingezet op de infomarkt? 
Vanavond sluiten we de week centraal af en 
zullen we iedereen die heeft meegeholpen 
bedanken.  
 
> Vanaf 20.00 uur in Café de Keyzer 

Afsluiting 

 

vrijdag 
18 augustus 

Verschillende gilden organiseren deze 
avond een kleine activiteit, zodat EL CID’ers 
kennis kunnen maken met activiteiten die 
zoal door gilden georganiseerd worden. 
Tijdens een aantal korte rondes kunnen 
deelnemers aanschuiven bij het Pridegilde, 
het Museumgilde, het Toneelgilde, het 
Poëziegilde, het Moeilijkeboekengilde en het 
Fantasielandengilde.  
 
> Vanaf 20.00 uur in Café de Keyzer 

Gildeavond 

 

donderdag 
17 augustus 

Sluit de week spetterend af tijdens de laatste 
borrel. Overtuig nog de laatste twijfelende 
EL CID’ers om lid te worden en leer de 
nieuwe leden alvast beter kennen. Ook kun 
je hen dan voorstellen aan Prometheanen 
van vervlogen tijden. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 

Afsluitende borrel 

 

vrijdag 
18 augustus 


