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Dit jaar gaat Prometheus kijken of het 
mogelijk is om een blog op te zetten vanuit 
de vereniging. Hiervoor zoeken we nog 
ideeën, creativiteit en commissieleden! 
Vandaag zullen we ideeën spuien en 
plannen trekken. Als je nog niet zeker 
weet of je in deze commissie wilt is deze 
avond het perfecte moment om dat uit 
te vinden.

Nederland is onder internationaal 
recht verplicht zich in te spannen om 
klimaatverandering tegen te gaan door 
in 2020 zijn CO2-uitstoot met 25% te 
verminderen. Maar wat als de staat die 
verplichting niet nakomt? Mag de rechter de 
staat dan bevelen om alsnog maatregelen 
te nemen? Universitair docent staatsrecht 
Geerten Boogaard zal ons deze 
avond alles uitleggen over de 
trias politica en wat de 
rechter zoal wel en 
niet mag.

Wil je gezellig je mede-Prometheanen leren 
kennen voor de lezing onder het genot van 
lekker eten? Kom dan naar Eten-bij-een-
Prometheaan! Je kunt je opgeven als eter, 
hulpkok of kok. EbeP is afhankelijk van zijn 
lieve koks, dus wees een held en geef je op 
als kok!

> Geef je uiterlijk 11 november op via ebep@
asvprometheus.nl, met eventuele allergiën

Vrijmibo betekent gewoonlijk ‘vrijdagmiddag-
borrel’, maar wij interpreteren het liever 
als ‘vrijdagmiddagbowlen’. Trek je stoute 
(bowling)schoenen aan en kom vieren dat 
het weekend is! Dit kan voor de mooie ronde 
en vooral lage prijs van slechts €1!
Deze activiteit is toegankelijk voor alle leden!

> 15:30  (stipt!) centrumkant Leiden Centraal 
als je mee wilt fietsen
> 16.00 bij Bowling Menken (Kenauweg 10)
> Geef je vóór 4 november op via welkom@
asvprometheus.nl.

Word jij ook zo enthousiast van een goed 
gesprek met je mede-Prometheaan? Aan 
de hand van twee stellingen krijgt ieder-
een deze avond in ongedwongen sfeer 
de kans om gedachtespinsels te delen 
en zich te verrijken met de ideeën van 
anderen. Stellingen worden later bekend 
gemaakt.
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14
woensdag
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09
vrijdag

Interessevergadering 
Prometheusblog 
Lipsius 208
20:00u

Geerten Boogaard - Het 
Urgenda-arrest en de rol 
van de rechter
Café de Keyzer
20:30u

Integratiecommissie Hestia: 
Vrijmibo
Bowling Menken
16:00u
20:15u

Discussieborrel
Café de Bonte Koe
20:30u

EbeP: Eten-bij-een-
Prometheaan
Tijden en kosten in overleg 
met de kok

week 45

21
woensdag

Zoroastrisme is een van ‘s werelds oudste 
religies, en was tevens eeuwenlang 
staatsgodsdienst van het Perzische rijk. 
Professor Ab de Jong, expert op het 
gebied van oude religies, zal ons meer 
vertellen over de geschiedenis en de 
filosofie achter dit geloof wat vandaag de 
dag nog honderduizenden aanhangers 
heeft.

In het moderne China zijn literatuur en 
politiek altijd met elkaar verbonden. 
Schrijven is een politieke daad, of het nu 
gaat om staatspropaganda of juist verzet. 
De relatie tussen deze twee werelden 
is echter niet zo eenvoudig. Hoogleraar 
Maghiel van Crevel zal, aan de hand 
van een reisverslag, een beeld schetsen 
van hoe politiek en literatuur met elkaar 
verweven zijn.  

28
woensdag

Ab de Jong - Zoroastrisme
Café de Keyzer
20:30u

Maghiel van Crevel - 
Literatuur en Politiek
Café de Vergulde Kruik
20:30u

week 47

week 48

Bestuur Halcyon
Dominique Mulder
Praeses
praeses@asvprometheus.nl

Joris van de Riet
Ab-Actis
ab-actis@asvprometheus.nl

Eline Berkhout
Quaestor
quaestor@asvprometheus.nl

Lisette Neeleman
Assessor Intern
intern@asvprometheus.nl

Floris Meertens
Assessor Extern
extern@asvprometheus.nl

Leonie Dams
Assessor PR
pr@asvprometheus.nl

OPEN 
HOK

 uurtje.
Als je vragen of op-
merkingen hebt, kun 
je altijd langskomen 
bij het bestuur tijdens 
het open hokuurtje, 
we zitten hier speciaal 
voor jullie op dit mo-
ment. Er zullen thee 
en koekjes zijn. Deze 
maand:

Donderdag 
15:00-16:00

PLEXUS, 3e ver-
dieping

In zes afleveringen leren we over Anne’s 
turbulente liefdesleven en hoe diverse 
meisjes en verschillende relaties hebben 
bijgedragen aan wie ze vandaag is. De 
afleveringen duren elk 11 minuten, dus er 
is ook genoeg ruimte om de afleveringen 
eventjes na te bespreken. Wees welkom, en 
neem iets lekkers mee als je komt!

15
donderdag

Pride gilde: Anne+
Trompstraat 48
20:30u

24
zaterdag

Kijk omhoog, naar de Euromast. Zoek niet 
naar een antwoord. Laat het los, hou je 
vast aan Prometheus! Deze weg 
wijst zichzelf, hij leidt je naar 
Rotterdam. Dan drijven 
al je zorgen snel 
voorbij! 

>    Kosten €9.75 pp
> Na de Euromast is er nog de 
gelegenheid gezellig Rotterdam en al 
haar bezienswaardigheden te ontdekken

Uitwaaien op de Euromast
10:10u verzamelen cen-
trumzijde Leiden Centraalweek 46

13
dinsdag

Hestia eindigt de activiteitenreeks met een 
klap op de vuurpijl: een heerlijk einddiner 
bij Holle Bolle Gijs. We krijgen daar soep-
naar-keuze, hun dagschotel (vegetarisch 
en/of glutenvrij is mogelijk), en een toetje-
naar-keuze en dit alles voor slechts €10! 
(Exclusief drankjes) Houd er rekening mee 
dat je aanmelding pas compleet is als je je 
soep- en toetjeskeuze en eventuele andere 
dieetwensen hebt doorgegeven via de 
enquête die we je dan zullen sturen.

> Geef 
je vóór 

9 november 
op via welkom@

asvprometheus.nl

Integratiecommissie Hestia: 
Einddiner
Holle Bolle Gijs
18:00u

Wat is nou precies `oneindig’? Hoeveel is 
`oneindig’? Met name de vraag wanneer 
twee oneindige verzamelingen `even 
groot’ zijn, is veel belangrijker dan dat het 
op het eerste gezicht lijkt. Tijdens deze 
lezing zal voor een niet-wiskundig publiek 
worden behandeld hoe een wiskundige 
deze vraag beantwoordt en wat de 
verregaande consequenties van dat 
antwoord zijn.

14
woensdag

Hans Finkelnberg - Eén, twee, 
drie… oneindig ... en dan? 
Café de Keyzer
20:30u

Een vrije zwarte man wordt ontvoerd uit 
New York en als slaaf verkocht in dit histor-
ische drama dat is gebaseerd op de auto-
biografie van Solomon Northup.

20
dinsdag

Filmavond: 12 Years A 
Slave
Lipsius (precieze locatie 
later bekend)
19:30u (stipt!)


