
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 dinsdag 10 december 

voor 16.00 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!

Nu de Sint weer ons land heeft verlaten, denk je 
vast: “En nu is het klaar met de cadeaus”. Maar 
dat is niet zo! Voor alle eerstejaars die vanaf 
augustus bij Prometheus lid zijn geworden heeft 
Welcommissie Licurici een persoonlijk presentje. 
Kom allen naar de Relatief-Actief preborrel en 
haal je beloning voor het relatief actief zijn op.

11
woensdag

11
woensdag

Preborrel - “Relatief-Actief”
Café de Keyzer
19:30u

Eten-bij-een-Prometheaan
Locatie en tijd in overleg met
kokweek 49

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 12 
19 december 
14:00u-15:00u

De Verlichting staat bekend als de tijd 
van de ratio. Het heeft geleid tot grote 
veranderingen in bijvoorbeeld politiek en 
wetenschap. Ook religie is sterk beïnvloed 
door de ideeën uit dit tijdperk. In deze 
lezing zal Jan Wim Buisman inzoomen op 
de betekenis van de Verlichting voor de 
religieuze mentaliteit.
• Borrel om 22:00u in Café de Keyzer

04
woensdag

Dr. Jan Wim Buisman - Religie 
en Verlichting
Lipsius 005
20:30u

week 51

Het Prometheaanse kerstdiner vindt ook 
dit jaar weer plaats! Begin de feestdagen 
gezellig met een driegangendiner voor 21 
euro bij restaurant Holle Bolle Gijs.
• Geef je uiterlijk 13 december op via 

hangry@asvprometheus.nl 
• geef daarbij ook je menukeuze door. 

Voor het voorgerecht kan je kiezen uit 
rundercarpaccio, uiensoep of salade 
met tomaat en mozzaralla. Voor het 
hoofdgerecht uit camembert uit de 
oven, spareribs of vegetarische schnitzel, 
en voor het dessert uit chococombo, 
mango sorbetijs of de wafel van 
Jacqueline met kersen. 

18
woensdag

Kerstdiner
Holle Bolle Gijs (Korte Mare 
34)
18:00u

Zeer traditioneel in de Engelse cultuur is 
het toevoegen van melk en suiker aan de 
thee. Ook zijn scones (de uitspraak van 
scones is zelfs onder de Engelse bevolking 
een discussiepunt) en Victoria Sponge 
belangrijke onderdelen van de echte 
‘English tea time’. Op de activiteit gaan we 
thee met melk en suiker proberen en zullen 
Victoria Sponge cake en scones geserveerd 
worden.
• App Marina (0633144272) of je komt.
• Neem je eigen mok mee! Liefst een zo 

Engels mogelijke.

20
vrijdag

Theegilde - English tea time
Bij Marina thuis (Prins Frederik-
straat 19)
16:00 u

03
dinsdag

In de Keyzer zitten Prometheanen,
luisterend naar elkaars verhalen.
Maar straks wordt er op de deur geklopt
en een zak met lekkers gedropt!
Kom op 3 december met Prometheus 
dobbelen op bijna-pakjesavond! Meld je 
aan en misschien kan je een praatje maken 
met een hele bijzondere gast... 
• Geef je uiterlijk 28 november op 

door te mailen naar sinterklaas@
asvprometheus.nl

• Neem voor het dobbelspel een 
cadeautje van ongeveer 5 euro én iets 
dat je nog thuis hebt liggen.

Sinterklaas
Café de Keyzer
20:00u

week 50

Achter spelletjes gaat een wereld van 
wiskunde schuil. Vanavond spelen we het spel 
Hackenbush, waarbij twee spelers om en om 
takken van een struik knippen; degene die de 
laatste tak afknipt, wint. Kunnen we aan de 
vorm van de struik al zien wie er gaat winnen? 
En wat heeft het snoeien van struiken te maken 
met stapels pokerfiches?
• Borrel om 22:00u in Café de Keyzer

11
woensdag

Mark van der Bergh - De 
wiskunde achter spelletjes
Lipsius 005
20:30u

Religie is vaak gebruikt als middel om 
vrouwen te onderdrukken. Gelukkig zien 
we ook in religieuze kringen steeds meer 
emancipatie plaatsvinden. Vanavond 
zullen we de verhoudingen tussen 
feminisme en religie bespreken

12
donderdag

Feministisch gilde - discus-
sie-avond religie
Burgerzaken (Breestraat 123)
19:30u10

dinsdag

Kinderactiviteitengilde – 
vingerverven
Lipsius 228
20:00u

Het kinderactiviteitengilde gaat mooie 
kunstwerkjes maken met vingerverf! Dankzij de 
acquisitiecommissie hoeven jullie, net als in onze 
kindertijd, niet na te denken over geld! Let op: 
je moet je aanmelden voor 4 december voor 
deze activiteit zodat we voldoende materiaal in 
kunnen kopen: Dit kan door een mailtje te sturen 
naar tondavmanen@gmail.com.

de 
cem 
ber
2019

Deze avond slaan onze eigen Roy Vlieland 
en het filmmakersgilde de handen in een om 
een avond vol entertainment te verzorgen. 
“Als een kind tegen je begint te praten, 
dan moet je altijd luisteren!” Met dit advies 
neemt Roy jullie het afgelopen jaar door. 
Zijn try-out is eenmalig te zien in Leiden, dus 
grijp je kans! Een avond over identiteit, wie je 
waar  mag en kan zijn oftewel: WieWaarWie. 
Het filmmakersgilde geeft geheel in thema 
heel ander advies: “HEY KNOR (kent niet 
onze regels)! Ja jij! Het filmmakersgilde gaat 
zijn nieuwste film vertonen en hij’smooi lul! 
Een comedy film van wel een uur over het 
Leidse Corporale studentenleven genaamd 
ART STUKO. Mis deze unieke Prometheus 
activiteit niet en zet het in je agenda!”

17
dinsdag

WieWaarWie en ART STUKO
Lipsius 019
20:00u

Helaas vinden er tussen 23 december 
en 3 januari geen activiteiten plaats. 
Geniet van je welverdiende rust 
(en succes als je wel tentamens 
hebt). Wij wensen jullie 
alvast fijne kerstdagen 
en een gelukkig 
nieuwjaar!

23 dec
t/m 3 jan

Kerstvakantie

Het open podium komt er weer aan! Zet 
21 januari alvast in de agenda want dan 
kan je jou talenten delen met de rest van 
de vereniging. Kom muziek ten gehoor 
brengen, poëzie voordragen, toneelspelen, 
dansen, goochelen of iets heel anders. 
• Mail naar prometheusgottalent@

asvprometheus.nl om je act door te 
geven

21
dinsdag

Open podium

week 4 januari


