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Op woensdag 6 maart zal de bekende 
wetenschapsjournalist Govert Schilling 
een lezing komen geven over het 
heelal. Misschien ken je hem wel 
van verschijningen bij De wereld 
draait door of als finalist van 
De Slimste Mens. Nu is je 
kans om hem in het 
echt te zien en te 
horen wat hij 
allemaal te 
vertellen 
heeft! 

Privacy is hot topic: grote datalekken en 
hoge boetes staan regelmatig in de krant en 
over de sleepnetwet is dankzij een groepje 
verontruste studenten zelfs een landelijk 
referendum gehouden. Maar wat is privacy 
eigenlijk? En hoe belangrijk is het? Is privacy 
nog wel van deze tijd waarin we alles via 
social media delen? Waarom hebben 
we een (nieuwe) privacywet? Wat 
kun jij doen om je privacy beter 
te beschermen? Antwoord 
op deze en jouw vragen 
over privacy worden 
gegeven door Frank 
Mulder, Chief 
Privacy Officer 
ABN AMRO 
Bank.06

woensdag

13
woensdag

Frank Mulder - Alles over 
privacy
Café de Keyzer
20:30u

Govert Schilling - Het heelal 
door de tijd heen
Lorentzzaal, KOG
20:30u
21:30u, borrel Café de Keyzer

week 10

20
woensdag

Menselijk gedrag lijkt soms 
ondoorgrondelijk. Iedereen vraagt zich 
wel eens af waarom mensen de dingen 
doen die ze doen. Stress, blijdschap, een 
onverwachte dip - het heeft allemaal 
te maken met kleine stofjes genaamd 
hormonen, die in ons lichaam hun werk 
doen. Hoogleraar neurowetenschappen 
Onno Meijer zal deze avond licht schijnen 
op hoe hormonen ons handelen 
beinvloeden en welk effect dit 
heeft op onze hersenen, 
zodat we aan het eind 
van de avond beter 
zullen begrijpen 
hoe we zelf in 
elkaar zitten.

Hoe is het nou om uitgever te zijn? Myrthe 
Spiteri is niet alleen uitgever maar ook 
eigenaar van Blossom Books, een van de 
meest bekende Young Adult-uitgeverijen 
van Nederland. Vanavond zal ze 
vertellen over haar werk, en hoe ze op 
jonge leeftijd een zelfstandige uitgeverij 
heeft opgericht. Een avond vol boeken, 
ondernemerschap en girlpower!

27
woensdag

Onno Meijer - Hersenen en 
hormonen: gedrag (deels) 
verklaard
Café de Vergulde Kruik
20:30u

Myrthe Spiteri - Spread the 
book love
Lipsius 005
20:30u 

week 12

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 
openhokuurtje, we zit-
ten hier speciaal voor 
jullie op dit moment. Er 
zullen thee en koekjes 
zijn. Deze maand: 

 Dinsdag
       14:00-15:00
              Plexus,           
3e verdieping

23
zaterdag

Kastelen spreken bij iedereen tot de 
verbeelding. Samen met studievereniging 
voor mediëvistiek Floris V maken we een reis 
door de tijd, en bezoeken we Slot Zuylen. Dit 
is een van de oudste en mooiste kastelen 
van Nederland, waar bovendien Belle van 
Zuylen, een van de belangrijkste schrijfsters 
van de Nederlandse geschiedenis, heeft 
gewoond.

> €9,50 (gratis met museumjaarkaart)
> meld je aan via totslot@asvprometheus.nl

Slot Zuylen met Floris V
10:30u verzamelen Leiden 
Centraal

week 11

Heb jij nog boeken in de kast staan die je 
toch nooit gaat lezen, of die je wel hebt 
gelezen en dolgraag met anderen wilt 
delen? Geef een andere Prometheaan 
de kans deze boeken te ervaren! Pak je 
boek in, schrijf er steekwoorden op die 
de inhoud omschrijven en ruilen maar! Je 
mag zoveel boeken meenemen als je wilt.

26
dinsdag

Boekenruilavond
Café de Keyzer
20:30u 

In maart organiseren we weer  een 
Vrienden&Reunisten dag, waar leden, 
oud-leden en vrienden van de vereniging 
samen komen. Nadat we ons buikje 
rond hebben gegeten bij een heerlijke 
high tea, zal Martijn Storms, conservator 
van de cartografische collecties van 
de universiteitsbibliotheek, een lezing 
verzorgen over cartografie. We sluiten 
de dag af met een gevarieerd aanbod 
aan korte workshops. Deze dag vol puur 
Prometheaanse pret wil je niet missen!

31
zaterdag

Vrienden- en 
Reunistendag
Spectrumzaal Plexus
13:00u-16:00u 

themaweek boeken

4-7
ma - do

VVO-week
Bekijk de 
facebookpagina of 
de flyer voor tijden en 
locaties

Maak je klaar voor een fantastisch 
begin van de maand: de hele week 
organiseren de verenigingen van het 
Veelzijdige Verenigingen Overleg, 
waaronder Prometheus, activiteiten in 
het thema ‘door de tijd’. Iedere dag zijn 
er leuke dingen te doen met andere 
verenigingen zoals Duivelsei, SiB en 
de christelijke verenigingen. Bekijk de 
facebook voor het gehele programma. 

Het is weer tijd voor het jaarlijkse 
dictee met de studentenvereniging 
voor taalwetenschappen! Is het nou 
przewalskipaard of prezwalskipaard? Is jouw 
spelling piekfijn in al jouw geë-mailde teksten 
of heb je wel eens op je allerbelabberdst 
ge-sms’t? Test je spelling bij dit dictee!

12
dinsdag

Dictwee met TWIST
Lipsius 227
20:30u
22:00u, borrel Café de Keyzer

Verbetering en verdieping is altijd gewenst 
bij Prometheus. Hoe kan de vereniging 
beter? Wat zou je graag nog zien van het 
bestuur? Deel al je ideeën en ga in gesprek 
met de bestuursleden op deze casual 
feedbackavond. Jouw mening telt!

19
dinsdag

Terugkoppelingsavond 
Vereniging
Café de Keyzer
20:30u

DANSLESSEN GALA
In de verte horen we al de 
sprankelende muziek van het gala waar 
Prometheanen op 12 april de sterren 
van de hemel zullen dansen. Maar help! 
Weet jij nog niet hoe je moet stijldansen? 
Geen nood: de galacommissie biedt 
danslessen aan zodat iedereen kan 
zwieren op die magische avond.
• 24 maart: 15:00u-19:00u
• 28 maart: 19:00u-22:00u
• 31 maart: 13:00u-17:00u
• 4 april: 19:00u-22:00u
Precieze tijden en locatie van begin- 
en gevorderdenlessen volgen later.


