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Droom jij er ook van om te lopen op water? 
Dat kunnen we niet regelen, maar lopen 
op bevroren water dat weer drijft op water 
komt in de buurt! We gaan schaatsen op de 
drijvende ijsbaan op de Nieuwe Rijn. Daarna 
gaan we warme choco drinken en curlen 
kijken bij Eline. De kosten zijn 6,50, hier krijg je 
schaatsen bij.

Is een van je goede voornemen om je mede-
Prometheanen beter te leren kennen? Of 
om vaker samen te koken? Dan is EbeP de 
perfecte gelegenheid om deze dromen 
waar te maken! Geef je uiterlijk 7 januari op 
via ebep@asvprometheus.nl.

Henri Verheggen is Hoofdofficier van 
Dienst, Algemeen Commandant en Leider 
CoPI (Commando Plaats Incident) bij de 
Veiligheidsregio Hollands Midden. Hij zal 
aan de hand van recente voorbeelden 

vertellen wat er allemaal komt kijken 
bij het managen van een crisis 

of ramp. Naast structuur van 
de crisisorganisatie zal hij 

ingaan op de thema’s 
en dilemma’s 

die spelen in 
de crisis-

teams. 

Afrikaans is als dochtertaal nauw verwant 
aan het Nederlands. Toch zijn er onder in-
vloed van andere talen boeiende aspect-
en te ontdekken die we in het Nederlands 
niet hebben. Elize Zorgman, docent Afri-
kaans in Amsterdam, zal ons een introduc-
tie geven in deze fascinerende taal, en 
wie weet: misschien is je Afrikaans na één 
avondje wel al baie goed!

05
zaterdag

09
woensdag

15
dinsdag

09
woensdag

Schaatsextravaganza
Nieuwe Rijn
13:00u

Henri Verheggen - Werken 
bij de brandweer
Café de Keyzer
20:30u

Workshop Afrikaans
Lipsius 148
20:00u

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

week 1

23
woensdag

Wat er met een dader gebeurt als er een 
misdaad heeft plaatsgevonden is vrij 
bekend. Maar wat gebeurt er met het 
slachtoffer? Vanavond wordt er vanuit 
psychologische, sociologische en juridische 
hoek gekeken naar slachtofferschap aan de 
hand van een casus. De rol van fight-or-flight, 
het bystander-effect en maatschappelijke 
reacties op “het slachtoffer” zoals victim 
blaming komen aan bod. 

Bij de halfjaarlijkse ALV zal het bestuur zijn 
halfjaarverslag, financieel halfjaarverslag 
en suppletoire begroting presenteren. 
Tijdens deze vergadering kun je vragen 
stellen aan het bestuur, de Raad van 
Advies in actie zien en nog veel meer. 
Maar je komt natuurlijk voor de speculaas!

30
woensdag

Erik Jaspers - Victimologie in 
vogelvlucht
Café de Vergulde Kruik
20:30u

Halfjaarlijkse ALV
Café de Keyzer
19:30u (stip!t)

week 4

week 5

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 hok uurtje, 
we zitten hier speciaal 
voor jullie op dit mo-
ment. Er zullen thee 
en koekjes zijn. Deze 
maand: 

 Maandag
       13:00-14:00
              Plexus,           
3e verdieping

Internationaal en met name in Nederland is 
de poëzie uit Zuid-Afrika het bekendst, maar 
ook in Nigeria, Marokko, Kameroen en allerlei 
andere landen wordt druk gedicht. Met het 
poëziegilde gaan we wat gedichten lezen, 
met een glaasje port (of Zuid-Afrikaanse 
wijn) in de hand. Weet je helemaal niets 
van poëzie uit Afrika? Dat is helemaal geen 
probleem, luisteraars zijn altijd welkom!

14
maandag

Poëziegilde - Afrikaanse 
Poëzie
Deutzstraat 8A Oegstgeest 
(Bij Francine)
20:20u

18
vrijdag

In the jungle, the mighty jungle, 
Prometheus rocks tonight. Kom naar het 
eerste feest van het jaar: Freek Vonk: 
Welcome to the Jungle, met onbeperkt 
drank en welkomstcocktail. Opgeven kan 
tot 9 januari voor 9.50, daarna wordt de 
kaartprijs 12. 

> Spreek een commissielid aan, of mail 
naar feest@asvprometheus.nl
> Deuren sluiten om 23:00, dus zorg dat je 
optijd bent! Ook aan de deur kaartverkoop 
is tot 23:00. 
> 9.50 voor Prometheanen voor 9 januari, 
daarna 12 euro (net als aan de deur). 
Externen zijn ook welkom voor 12 euro. 
Geef je vooral tijdig op; dan kunnen wij 
ervoor zorgen dat de onbeperkte drank 
daadwerkelijk onbeperkt is! 

Feestcommissie Brontaves - 
Freek Vonk: Welcome to the 
jungle
Rockademy, Morsweg 55F 
Leiden

week 2

In samenwerking met SIB (de 
Studentenvereniging Internationale 
Betrekkingen) gaan we kijken naar welke 
rol de rest van de wereld kan spelen in 
de economische ontwikkeling van Afrika. 
Aangezien dit zeker geen makkelijke 
vraag is, hebben we twee sprekers op het 
menu staan. Hoogleraar Chibuike Uche 
zal ingaan op de buitenlandse invloeden 
op ontwikkeling in Afrika, waarna journalist 
Arne Doornebal vanuit zijn praktische 
ervaring een beeld zal schetsen van de 
situatie.  

16
woensdag

Lezing met SIB - Afrika in ontwikkeling
KOG Lorentzzaal
Let op: 20:00u
22:00u borrel de Uyl van 
Hoogland

Commissie Hestia vond het de afgelopen 
maanden zo gezellig dat we een 
koekjesborrel organiseren! Kom voor het 
open podium genieten en neem ook 
vooral je favoriete koekjes mee. Of je je nu 
al helemaal thuis voelt bij Prometheus of 
kennis wil maken met iedereen, iedereen 
is welkom op deze pre-borrel!

29
dinsdag

Integratiecommissie 
Hestia - koekjes preborrel
Café de Keyzer
19:00u 

We beginnen 2019 ondersteboven, 
achterstevoren en tegendraads: een 
anti-estheticaborrel! Niet alles wat we 
bezitten is mooi. Neem iets mee dat je zeer 
onesthetisch vindt maar tóch nog niet hebt 
weggegooid, en raad welk voorwerp bij 
welke Prometheaan hoort.

02
woensdag

Anti-estheticaborrel
Café de Keyzer
20:30u

Weekendje 1 reist af naar het exotische 
Arnhem voor een weekend vol 
Prometheaanse pret. Verdere informatie 
is verschaft aan degenen die zich hebben 
aangemeld. 

25
weekend

Weekendje I
Arnhem
25-27 januari

Ben jij een heuse pianovirtuoos? Zing jij als 
een nachtegaaltje? Of wil je gewoon een 

grappig toneelstukje opvoeren met je 
vrienden? Geef je dan op voor het 

open podium! Alles kan, alles 
mag. 

> meld je aan via 
superster@

asvprometheus.
nl

29
dinsdag

Prometheaans Open 
Podium
Spectrumzaal Plexus
20:30u 

themaweek afrika


