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Commissie Safety First bijt de spits af met 
gel-ball! Je kunt gel-Ball zien als een 
kruising tussen airsoft en paintball, maar 
het is minder pijnlijk en levert geen vlekken 
op! We zullen het in teams tegen elkaar 
opnemen. De kosten zijn maximaal €7.70. 
  
> Geef je op via februari@asvprometheus.nl 
vóór 3 februari                                  .                     

Welke gevaren lopen asielzoekers die in 
Nederland een aanvraag doen? Lisette 
Massink is werkzaam bij vluchtelingenwerk en 
zal in deze lezing ingaan op de procedure, 
de risico’s om onterecht afgewezen te 
worden, en de gevolgen voor vluchteling 
en maatschappij.

Ben jij een echte adrenaline-junkie? Of houd 
je van reizen? Ga dan mee op deze 
spannende digitale vakantie! Via 
het internet zullen we afreizen  
naar enkele van de 
gevaarlijkste plekken 
ter wereld!

Apekooien! Commissie Safety First neemt jullie 
mee om misschien wel het beste spel ooit te 
spelen! We zullen afreizen naar Haarlem om 
daar te apekooien. Meer informatie zal volgen 
in de weekmail en in de facebookgroep. 

> Geef je vóór 3 februari op via  
februari@asvprometheus.nl                                    .          
> Let op! Er zijn beperkte plekken

06
woensdag

14
donderdag

16
zaterdag

Gevaren voor vluchtelingen 
- Lisette Massink 
Lipsius 005
20.30u

Apekooien
Haarlem 
€7.50
Preciese tijd volgt

Digitaal Vakantiegilde
Gevaarlijke plekken 
Lipsius 002 
20.00u

week 6

27
woensdag

Tonight, William Michael Schmidli will talk to 
us about the United States of America 
and the weaponization of 
human rights.
Deze lezing is in 
het Engels!

Mensenrechten in de VS - 
William Michael Schmidli
Café de Keyzer
20.30u

week 9

Kees van Beest
Praeses

Esmée van ‘t Hof
Ab-Actis

Loes de Bruin
Quaestor

Eddie Skinner
Assessor

Gijs Pennekamp
Assessor

februari@asvprometheus.nl

28
donderdag

Na een hele  maand over gevaar, wordt 
het tijd om jullie kennis op de proef te 
stellen! Komt allen naar de gevaarlijkste 
pubquiz van het jaar, en laat zien hoe 
gevaarlijk (goed) je bent! Maar pas op 
met uitkijken; wie weet val je wel - in de 
prijzen!
 
> 20.00 in Café de Keyzer

Gevaarlijkste Pubquiz 
Café de Keyzer 
20.00u 

13
woensdag

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) 
zal bij ons langskomen om te vertellen 
wat  er zoal gebeurt bij de EOD. Dit zal 
een informatieve lezing worden omtrent 
de werkzaamheden, waarbij ook per-
soonlijke ervaringen worden behandeld. 
> Let op! Deze lezing begint 20.30 stipt!

Lezing EOD
Lipsius 005
20.30u (klokke!)

Ga mee op avontuur! Trotseer het gevaar 
en red Leiden! In dit stadsspel zul je je van je 
beste kant moeten laten zien, en misschien 
lukt het je dan om het mysterie te ontrafelen! 
 
> 20.00 verzamelen voor Café de Keyzer 
> 22.00 begint de borrel

19
dinsdag

Stadsspel: 
gevaarlijke speurtocht  
Café de Keyzer
20.00u

Er zijn weerwolven gesignaleerd in Lei-
den! Dit is natuurlijk veel te gevaarlijk, en 
daarom gaan wij ons best doen ze te  
ontmaskeren en te lynchen, zodat  
Leiden weer veilig wordt!            .  
>20.30 bij Do (Narmstraat 23A)

26
dinsdag

Weerwolven! 
Narmstraat 23A
20.30u

05
dinsdag

Gel-ball
Rockademy, Morsweg55F
20.30u 
€7.70

week 7

21
donderdag

Metalgilde: 
Film - Ziltoid the Omniscient 
Clusiushof 15, Oegstgeest 
20.00u

Ziltoid the Omniscient is een puberale 
vierdimensionale alien die op zoek is naar 
de ultieme kop koffie van het universum.
Dit compleet gestoorde conceptalbum 
van Canadese rockster Devin Townsend 
werd in zijn geheel opgevoerd en 
uitgebeeld met poppen, dansers 
en een hoop gekheid in the Royal 
Albert Hall en is de meest unieke 
ervaring om te zien. Komt allen kijken! 
>20.00 bij Kim (Clusiushof 15)

Deze avond zal Gelijn Molier nader 
ingaan op de relatie tussen democratie 
en rechtsstaat en de gevaren voor de  
democratische rechtsstaat. Welke juri-
dische instrumenten er zijn om die gevaren 
te bestrijden, ofwel de kwestie van de 
weerbare of militante democratie. 

Weerbare democratie -Gelijn 
Molier 
Café de Keyzer
20.30u

Het Feministisch Gilde en het Museumgilde 
zullen samen een bezoek brengen aan het 
Amsterdam Museum, waar de tentoonstel-
ling ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ te 
bewonderen is. In deze tentoonstelling kun 
je kennismaken met tal van beroemde en  
inspirerende vrouwen uit de twintig-
ste eeuw.  Het is gratis met MJK en kost 
€7,50 bij aanmelding bij praesides als je 
geen  MJK hebt.                            . 
>13.00 bij de AKO op Leiden Centraal

16
zaterdag

Museum: 1001 vrouwen 
in de 20e eeuw 
Amsterdam Museum
13.00u bij de AKO

20
woensdag

week 8

De Chocolademelk HalloweenSinterKerst 
en Nieuw throwbackborrel! Zoek jij een 
gelegenheid om in eng kostuum naartoe 
te gaan? Wil jij je fijne kersttrui of die ene 
feestjurk ook zo graag weer aan? Mis jij 
ook de gezelligheid van de feestdagen? 
Op de chocolademelkborrel kan het 
allemaal!Neem alle chocola en kerst- 
kransjes/sterretjes die je nog over hebt 
mee! Wij zorgen voor de chocolade- 

melk, maar marshmellows (of 
alcohol om de chocolademelk 

nog een beetje specialer 
te maken) zijn 

zeker welkom! 

01
vrijdag

Chocoladegilde:  
Chocolademelkborrel 
20.00u 
Narmstraat 23A 

Bestuur Halcyon
Dominique Mulder
Praeses

Joris van de Riet
Ab-Actis

Eline Berkhout
Quaestor

Lisette Neeleman
Assessor Intern

Floris Meertens
Assessor Extern

Leonie Dams
Assessor PR

bestuur@asvprometheus.nl

Je verwacht natuurlijk niet om in gevaarlijke 
situaties terecht te komen, maar het kan zo-
maar gebeuren! Commissie Safety First geeft, 
zoals onze naam al doet vermoeden, om jul-
lie veiligheid en daarom organiseren we een 
zelfverdedigingscursus.

> Geef je vóór 7 februari op via februari@
asvprometheus.nl

10
zondag

Zelfverdedigingscursus 
USC - Einsteinweg 6 
14.00-16.00u

OPEN 
HOK

 uurtje.
Dinsdag 

 12:00-13:00
PLEXUS, 3e ver-

dieping


