
De afgelopen paar jaar is de 
statutencommissie druk in de weer 
geweest met het moderniseren van de 
statuten. Vanavond krijgt iedereen de 
gelegenheid om de commissie vragen 
te stellen over dit nieuwe document, dat 
hopelijk nog jaar en dag mee zal gaan!

13
maandag

15
woensdag

18
zaterdag

15
woensdag

Aanmelddeadline Giselle

Feministich gilde - Modest 
Fashion tentoonstelling in 
Schiedam
We verzamelen om 13:00u 
bij Leiden Centraal

Henk Kern - Rusland
Lipsius 003
20:30u

Inloopavond statutencom-
missie
Café de Keyzer
19.00-20.30u

week 2

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: 

Dinsdag 14  
en   28 januari 
14:00u-15:00u

Kom gezellig met ons schaatsen bij de ijshal 
van Leiden! We verzamelen om 20:00u bij 
de IJshal. Als je geen schaatsen hebt, kan 

je ze daar huren. Als je zelf al schaatsen 
hebt zijn er voor jou geen kosten 

verbonden aan dit uitje.
• Geef je op voor 13 

janurai via pasopglad@
asvprometheus.nl

14
dinsdag

Schaatsen
Vondellaan 41, Leiden
20.00u- 21:45u week 4

Ja
nu
ar i
20
08
woensdag

08
woensdag

Zit het misschien in onze genen? Ligt het 
anders aan onze hormonen? Of zit het 
allemaal totaal anders? Is er een reden 
waarom sommige mensen langer leven 
dan anderen?
Misschien kan Evie van der Spoel, die sinds 
2016 onderzoek heeft gedaan naar dit 
vraagstuk, ons wat antwoorden bieden.

Gelukkig nieuw semester! Euh, ik bedoel 
natuurlijk: gelukkig nieuwjaar! Wens 

alle Prometheanen die je twee 
weken hebt moeten missen 

ook een gelukkig nieuwjaar.

Evie van der Spoel - De 
wetenschap van ouder 
worden
Café De Vergulde Kruik 
(Haarlemmerstraat 22)
20.30u

Nieuwjaarsborrel
Café De Vergulde Kruik 
(Haarlemmerstraat 22)
22:00u

week 3

Dagje 1 gaat naar de sauna! Of je nou 
graag wil zweten, of gewoon naar een 
fancy zwembad en yogales wil gaan, of 
letterlijk alleen maar komt voor de gratis 
thee, koffie en vruchtensap, het kan 
allemaal! Kom met ons uitrusten na een 
zware tentamenperiode, en geniet van 
een plek die zeker warmer is dan buiten! 
(En maak je geen zorgen, badkleding is 
verplicht.)
• Je kan je nog steeds aanmelden door 

een mailtje te sturen naar Dagjes@
asvprometheus.nl. De kosten liggen 
tussen de 19,- en de 23,- euro.

Het open podium komt er weer aan! 
Je kunt nu jouw talenten delen met de 
rest van de vereniging. Kom muziek ten 
gehoor brengen, poëzie voordragen, 
toneelspelen, dansen, goochelen of iets 
heel anders. Er is een piano aanwezing!
• Mail naar prometheusgottalent@ 

asvprometheus.nl om je act door te 
geven. 

Vanavond gaat Joris Wiersinga  de leden 
van Het Duivelsei en ons meenemen naar 
de wondere wereld van de bordspellen. 
Hoe kom je op het idee voor een bordspel? 
Hoe werk je dit idee uit? Joris is van jongs 
af aan al bezig geweest met spellen. Hij 
is medeoprichter van het bedrijf Splotter 
Games en heeft een aantal prijzen 
gewonnen voor zijn spellen. Daarnaast is 
hij ook nog eens een van de oprichters 
van Duivelsei! Na de lezing kunnen we 
genieten van een drankje en spelletjes op 
de spelavond.
• Spelavond en borrel om 22:00

18
zaterdag

21
dinsdag

22
woensdag

Dagje 1 - Sauna
Azzurro Wellness

Open podium
Lipsius 2.34 (LAK Studio)
20:00u

Joris Wiersinga - Table top 
Game Desgin
Achterzaal van de Pelibar
20:30u

15
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 
én om alvast een plekje te hebben om te
eten voorafgaand aan de lezing.

•  Geef je uiterlijk voor 16:00u 14 
januari 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!

Op 3 maart gaan we een bezoek brengen 
aan een van de oudst bewaarde balletten, 
namelijk Giselle. Giselle gaat over een 
onmogelijke liefde tussen een graaf en 
een boerenmeisje. Laat je meeslepen in 
dit romantische verhaal!
• 20:00u, bij de Nationale Opera & Ballet 

in Amsterdam
• Tickets kosten 10,- euro!
• Aanmelden vóór 15 januari via 

opjetenenlopen@asvprometheus.nl

Het is iets nieuws én een miljardenindustrie: 
modest fashion. De creaties van deze 
ontwerpers zijn fashionable en bedekt. 
Vrouwen die niet mee willen doen aan 
de ‘esthetiek van het bloot’, dragen 
het, gelovig of niet. Werd de minirok 
ooit gezien als feministisch statement, 
nu willen vrouwen vooral vrij zijn en zelf 
bepalen hoe ze zich aan de wereld 
tonen: kies lekker zelf! De tentoonstelling 
markeert het 100-jarig jubileum van het 
vrouwenkiesrecht in Nederland. 
• Dankzij de acquisitiecommissie kunnen 

we deze activiteit met vijf euro korting 
per persoon aanbieden. 

• Voor mensen met een studentenkaart 
of CJP-pas betekent dit dat de entree 
gratis is. Voor anderen verlaagt dit de 
prijs tot 7,50 euro.

Na hem een paar jaar niet te hebben 
gezien, is deze geliefde spreker terug van 
weggeweest! Henk Kern is hoogleraar 
Russische geschiedenis en focust zich 
met name op politieke en moderne 
geschiedenis. Kom vooral 
luisteren naar het verhaal 
van dit bijzondere land.
• Borrel om 

22:00u in de 
Keyzer



Politici kun je niet alleen tijdens hun carrière, 
maar ook daarna kritisch bekijken. Precies 
dat laatste gaan wij doen, door het lezen, 
bespreken en vergelijken van biografieën 
van politici. Wie weet wat je allemaal 
te weten komt over Willem Drees/Willy 
Brandt/François Mitterand/Joop den Uyl/
wie dan ook! Doe je mee, geef dan even 
aan een van de praesides door welk boek 
je leest. Heb je zelf geen politieke biografie 
in de kast staan? Neem dan contact op 
met Floris of Joris om te kijken of je er een 
kunt lenen.

Misschien ben je nu nog helemaal in 
hogere Kerstsferen, maar over luttele 
dagen is al dat jolijt weer historie en snellen 
we af op het nieuwe semester... Maar 
niet gewanhoopt! De feestcommissie 
(met vooralsnog ononthulde naam) is 
onderweg, als de Wijzen uit het Oosten. 
Op vrijdag 31 januari organiseert de 
commissie namelijk een spetterend 

feest om het nieuwe jaar te 
vieren en om goed aan het 

voorjaar te beginnen. 
• Iedereen is van harte 

uitgenodigd een +1 
mee te nemen, om 

de feestvreugde 
nóg meer te doen 

toenemen. 

Het Museumgilde gaat een bezoek 
brengen aan het Kunstmuseum Den Haag, 
waar een grote tentoonstelling te zien 
is met het late werk van Claude Monet. 
Deze negentiende-eeuwse schilder staat 
vooral bekend als impressionist, die het 
vluchtige leven in zijn kunst wilde vangen. 
In zijn latere werken, veelal in zijn eigen tuin 
geschilderd, zocht hij echter de verstilling 
op. Deze werken vol kleur neigen soms 
zelfs richting abstractie.
• Let op: je moet zelf een kaartje kopen  

op de site van het museum. Dit is geen 
tijdslot, maar van tevoren reserveren is 
zeker aan te raden.

30
donderdag

31
vrijdag

1
zaterdag

Café Politique - Biografieën
Bij Joris thuis (Epsilonplant-
soen 21)
19.30u

Feest!
De Paradijsvogel (Stations-
plein 11)
21:00u

Museumgilde: ‘Monet: Tuinen 
van verbeelding’
Verzamelen om 10:30 bij de 
AKO

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 koek-
jes zijn. Deze maand: 

Dinsdag 14  
en   28 januari 
14:00u-15:00u

week 6 let op: FebruariJa
nu
ar i
20
24/25

In het laatste weekend van januari brengt  
Weekendje I-commissie “Seal the Deal” 
jullie naar Texel! Hier zullen we o.a. vogels 
spotten, een vuurtoren beklimmen en een 
heuse zeehondenopvang bezoeken. De 
kosten voor het weekendje bedragen 87,- 
euro. De paklijst en het programmaboekje 
met ook de vertrektijden op vrijdag volgen 
zo spoedig mogelijk.
• Je kunt je helaas niet meer aanmelden.

Weekendje I

Evalueer met bestuur Xenia het 
afgelopen halfjaar en blik met 
ons vooruit op de rest van 
het jaar. Wij horen graag 
jullie mening. Zoals 
altijd is er speculaas 
aanwezig.

29
woensdag

Halfjaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering
Café de Keyzer
19.30u

week 5


