
X

“Allies” zijn mensen die zelf niet tot 
een bepaalde groep horen, maar de 
emancipatie en/of bescherming van die 
groep wel ondersteunen: bijvoorbeeld 
mannen die voor vrouwenemancipatie 
zijn of hetero’s die de homobeweging 
ondersteunen. Maar hoe ben je nou een 
goede ally? Mag je voor een andere 
groep spreken? En wat is performative 
allyship precies? Deze avond gaan we in 
discussie over dit onderwerp en zullen we 
kritisch kijken naar ons eigen allyship.

Charles Darwin schreef in 1871 dat vogelgeluiden 
in verschillende opzichten op taal lijken. Hoe 
verhoudt de structuur van vogelzang zich tot 
de grammatica van taal? Kunnen vogels 
spraakklanken en woorden onderscheiden, net 

als mensen?  Dit zijn de vragen waar prof. Ten 
Cate in zijn verhaal op in zal gaan.

• Borrel om 22.00 in Café     
de Vergulde Kruik

07
maandag

09
woensdag

Carel ten Cate - 
Gedragsbiologie
Café de Vergulde Kruik
20.30uFeministisch gilde en        

Pridegilde - Allyship
Aloha (Steenstraat 22)
19.30u

14
maandag

Efeze - Open Repetitie
Spectrumzaal
20.00-22.00u

week 40

Bestuur Xenia
Esmée van ‘t Hof
Praeses
praeses@asvprometheus.nl

Miranda Lake
Ab-Actis
ab-actis@asvprometheus.nl

Susan van den Dool-
Quaestor
quaestor@asvprometheus.nl

Anne Bulkens
Assessor Intern
intern@asvprometheus.nl

Earryt Sijm
Assessor Extern
extern@asvprometheus.nl

Anne Wellink
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: 

Donderdag 17 
en 31 oktober  
11:00u-12:00u

01
dinsdag

Dit jaar gaan we tijdens lezingen 
uiteenlopende onderwerpen tegenkomen. 
Maar we beginnen dit jaar bij onszelf. Luister 
deze avond naar de persoonlijke verhalen 
van bestuur Xenia.

Bestuurssymposium
Café de Keyzer
20.30u

Kraamvisitepreborrel
Café de Keyzer 
19.30-20.30u
 

Kom de geboorte van het nieuwe 
bestuur vieren! Heb je thuis nog mooie 
prullaria liggen waar je vanaf wil, neem 
ze (ingepakt) mee. Wees welkom om je 
felicitaties te geven!

Leer je medeprometheanen beter kennen 
door de prominente Prometheanen op te 
speuren! Onderweg krijg je de opdracht om 
spannende foto’s te maken met je groepje.

08
dinsdag

Stadsfotospeurtocht
Verzamelen bij Café De 
Vergulde Kruik
20.30u

week 42

01
dinsdag

Neem (een foto van) je lievelingsboek mee 
en vertel medeprometheanen erover!

16
woensdag

Favoriete boekenpreborrel
Café de Keyzer
19.30u 

okto
ber
2019

03
donderdag

Traditiegetrouw gaan we op 3 oktober Leids 
ontzet vieren met Prometheanen. Kom met 
ons hutspot eten en over de kermis struinen. 
Later aansluiten kan ook altijd.

• Aanmelden via:           
hutspot@asvprometheus.nl

Hutspot eten en kermis
Ekklesia (Rapenburg 100)
18.00u hutspot
20.00u kermis

week 41

Na een lange slaap is het Boekenfestijngilde 
weer ontwaakt voor een nieuwe activiteit! 
We gaan naar de Anglican Church of St 
John and St Philip in Den Haag om daar 
voor 1 à 2 euro per stuk boeken in te slaan. 
Stuur Vita een berichtje sls je meewilt.

12
zaterdag

Boekenfestijngilde - Boeken-
markt 
Celebesstraat 58, Den Haag
12.00u

Ben jij ook altijd zo gefrustreerd als je fiets 
gestolen is? Het recht zal zegevieren! 
Artikel 269 Sv gaat de politierechter in Den 
Haag bezoeken, waar we een aantal 
zaken voorbij zullen zien komen. Wordt het 
een fietsendiefstal, of poging tot zware 
mishandeling met een bijl? Je komt er 
maar op één manier achter!

14
maandag

Artikel 269 Sv - Rechtbank-
bezoek
Verzamelen op Leiden 
Centraal
08.30u

De Lido heeft iedere dinsdag een leuke 
traditie: Sneak Preview. Hierbij draaien ze 
een onbekende film van een onbekend 
genre: welke film je nou gaat zien blijft dus 
een verrassing totdat hij begint! We zullen 
om 21:10 voor Lido verzamelen.
• De kosten bedragen € 7,50
• De film begin om 21:30

15
dinsdag

Bioscoopgilde
Lido
Verzamelen om 21.10u

09
woensdag

Eten-bij-een-Prometheaan
Tijd en locatie in overleg 
met de kok

Iedere tweede woensdag van de maand
organiseert Prometheus Eten-bij-een 
Prometheaan (EbeP). Geef je op als kok,
hulpkok of eter en word ingedeeld in een
leuk groepje Prometheanen waarmee je
samen gaat eten. Dit is een fantastische
manier om nieuwe mensen te leren 
kennen.

• Geef je uiterlijk 8 oktober op als kok of 
eter via ebep@asvprometheus.nl 

• EbeP is afhankelijk van haar koks, dus 
heb jij een kamer in Leiden? Overweeg 
dan om gezellig te koken voor EbeP!

Kom een avond mee toneelspelen met 
Efeze. De open repetities zijn open voor 
iedereen en zijn een goede mogelijkheid 
om andere Prometheanen op hilarische 
wijze beter te leren kennen. Wij zullen 
vooral improvisatiespelletjes spelen. Ben je 
een Oscarwaardig acteur of heb je nog 
nooit een podium gezien? Het maakt niet 
uit! Hopelijk zien we je bij Efeze!



X

“Het is een nacht!” Doe iets roods aan en kom 
Prometheus vieren

30
woensdag

“Vandaag is rood”-
preborrel
Café de Vergulde Kruik

week 43

Bestuur Xenia
Esmée van ‘t Hof
Praeses
praeses@asvprometheus.nl

Miranda Lake
Ab-Actis
ab-actis@asvprometheus.nl

Susan van den Dool-
Quaestor
quaestor@asvprometheus.nl

Anne Bulkens
Assessor Intern
intern@asvprometheus.nl

Earryt Sijm
Assessor Extern
extern@asvprometheus.nl

Anne Wellink
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: 

Donderdag 17 
en 31 oktober  
11:00u-12:00u

Heb je nog niet de kans gehad om je 
mentor te leren kennen, of wil je andere 
Prometheanen beter leren kennen? Kom 
weer gezellig met je mentor eten! Je mentor 
neemt contact met je op.

23
woensdag

Eten-bij-een-mentor
Tijd en locatie in overleg met 
mentor

week 44

“Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;”
Bewandel paden met ons  die je in je 
eentje nooit zou bewandelen. We gaan 
wandelen in de buurt van Haarlem 
bij Landgoed Duin & Kruidberg. 

Aanmelden voor 18 
oktober via wandelen@
asvprometheus.nl

19
zaterdag

Herfstwandeling
Verzamelen op Leiden 
Centraal
10.00uokto

ber
2019

Muahahahaha! De spoken komen 
vandaag naar buiten, dus laten we ze 
welkom heten! We gaan in samenwerking 
met het Disneygilde een film kijken die hoort 
bij deze nagelbijtend spannende nacht. 
Kom vooral verkleed! Als jij de griezel van 
de avond bent, staat er misschien een 
extraatje op je te wachten…

31
dinsdag

Disneygilde - Halloween film
Lipsius 228
20.00u

23
woensdag

Hans Maessen - Brexitadvies
Café de Keyzer
20.30u

De afgelopen jaren heeft iedereen de 
term “Brexit” waarschijnlijk een paar 
keer langs horen komen. Nu de dag des 
oordeels eraan lijkt te komen is het echter 

nog steeds niet helemaal duidelijk 
wat er gaat gebeuren. Wellicht 

kan Hans Maessen, die als 
douane-adviseur aan de 

Brexit heeft gewerkt, 
een tipje van de 

sluier voor ons 
oplichten.

Heb jij altijd al mooie kunstwerkjes willen 
maken met mozaïeksteentjes? Of je nu 
ontzettend creatief bent, of het gewoon 
graag een keertje wil proberen, meld je 
vooral aan! 
Mail uiterlijk 18 oktober naar mozaieken@
asvprometheus.nl op je op te geven.

22
dinsdag

Mozaïeken
Lipsius 228
20.00u

Oktober is Inktober: een maand waarin 
tekenliefhebbers van over de hele wereld 
proberen iedere dag een inkttekening 
te maken. Ben jij ook benieuwd hoe het 
is om te tekenen met inkt, of doe je het 
juist al jaren? Met het tekengilde gaan we 
een avondje dit medium uitproberen! Van 
kalligraferen tot illustreren, alles kan met 
een kroontjespen en wat oost-Indische 
inkt. Wij verzorgen wat materiaal, maar 
neem vooral ook je eigen spulletjes mee 
als je het hebt.

24
donderdag

Tekengilde - Tekenen met 
inkt
Locatie volgt
19.30u

28
maandag

Efeze - Open Repetitie
Lipsius 227
20.00-22.00u

De medische wereld ontwikkelt zich continu 
binnen allerlei verschillende vakgebieden. Als 

leek komt men echter amper met deze 
belangrijke ontdekkingen in aanraking. 

Deze week gaat de patholoog dr. 
Cohen aan Prometheus laten zien 

wat er speelt op het gebied 
van long- en borstkanker.

• Borrel om 22.00u

30
woensdag

Daniëlle Cohen - 
Ontwikkelingen op gebied 
van long- en borstkanker
Café de Vergulde Kruik
20.30u

Kom een avond mee toneelspelen met 
Efeze. De open repetities zijn open voor 
iedereen en zijn een goede mogelijkheid 
om andere Prometheanen op hilarische 
wijze beter te leren kennen. Wij zullen 
vooral improvisatiespelletjes spelen. Ben je 
een Oscar waardig acteur of heb je nog 
nooit een podium gezien? Het maakt niet 
uit! Hopelijk zien we je bij Efeze! 

Een kijkje achter de schermen van het Erasmus 
Huis in Jakarta. Cultuur vormt een integraal 
onderdeel van het Nederlands buitenlands 
beleid. Culturele diplomatie opent deuren 
in de buitenlandse politiek en kan discussie 
en maatschappelijke   verandering op gang 
brengen. Het inzetten van kunst, cultuur en 
erfgoed in onze buitenlandse betrekkingen 
geeft Nederland een onderscheidend 
profiel, maakt ons een aantrekkelijke 
partner voor samenwerking, handel, en 
bestemmingsland voor buitenlandse 
investeerders, kenniswerkers en studenten. 
Hoe werkt dit in de praktijk? Joyce Nijssen, 
manager van het Erasmus 
Huis in Jakarta, geeft een 
kijkje achter de schermen 
van het Nederlands 
Cultureel Centrum in 
Indonesië.

• Borrel om 
22.00 in 
Café de 
Keyzer

16
woensdag

Joyce Nijssen -
Culturele diplomatie
Café de Keyzer
20.30u


