
05
woensdag

OPEN 
HOK

 uurtje.

Bij het openhokuurtje deze 
maand kun je niet alleen 
al je vragen en opmerkin-
gen aan het bestuur kwijt, 

maar ook aan de 
themamaandcommissie! 

Kom vooral langs bij het 
hok voor praktische zaken 
of gewoon voor wat gezel-
ligheid, thee en koekjes.

Deze maand: 

Woensdag 5 en 
19 februari 

11:00u-12:00u

Sta jij ook te springen om een 
avondje te springen? Kom 
met commissie Conducteur 
Commandeur mee naar 
Jumpskillz te Hoofddorp om 
voor een luttele €12,50 (of 
minder) te springen totdat je 
een ons weegt!

>Opgeven kan tot en met 6 
februari door te mailen naar 
februari@asvprometheus.nl
>Verdere informatie zal
gemaild worden
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05
woensdag

Als je de hele dag een gerecht moest eten, 
wat zou dat dan zijn? Kom verschillende 

teatopics bespreken met een kop 
thee (of ander drankje).

Theepreborrel
Café de Keyzer
19:30u

Na elke lezing krijgt de spreker zo’n mooi 
Prometheus theepakket. En Promeheanen 
proeven alerlei lekkere theeën tijdens 
het openhokuur of op de high teas van 
Prometheus. Waar haalt Prometheus 
haar thee eigenlijk vandaan? Op deze 
theegilde activiteit gaan we een bezoekje 
brengen aan Het Klaverblad. Zo kom je 
te weten waar deze winkel ligt en welke 
theeschatten hij nog meer te bieden heeft. 
Dit is een goede gelegenheid om jezelf 
de kans te geven een Leidse theewinkel 
van binnen te zien, je voorraad thee 
aan te vullen, een cadeautje te vinden, 
of misschien wel dat ene servies van je 
dromen te ontdekken.

04
dinsdag

Smulbakkersgilde en Kerst-
gilde - kerstkoekjes bakken
Bij Lianne (Alexander Gogel-
straat 8)
19:30u

Kom jij ons helpen het bakkersgilde van 
slapend naar actief te bewegen? Zou jij 
ook graag hebben dat de aarde sneller 
draait zodat Kerst eerder bij ons is? Kom 
gezellig bij ons kerstkoekjes bakken bij 
deze samenwerking tussen het bakkers- 
en het kerstgilde! Wij zorgen voor de 
ingrediënten, versiersels, en koekvormpjes. 
Als je zelf ook nog vormpjes of versiering 
hebt liggen komt dat zeker van pas.

>Aanmelden hoeft niet, maar even 
aan Anne W., Kim, Emma of Lianne 
(0630437621) doorgeven of je komt is wel 
fijn, dan weten we hoeveel spullen we 
nodig hebben.

Pubquiz
Café de Keyzer
20:30u

Weet je wat de vliegsnelheid van een 
onbeladen zwaluw is? Kijk je ook elke 
ochtend Nederland in Beweging? Doe je 
zelf een sport en denk je daar de nodige 
kennis over te bezitten? Of heb je veel 
interesse in treinen, brandweerauto’s en 
andere bewegende voorwerpen? Kom 
dan op woensdag 5 februari langs bij onze 
pubquiz om je kennis te testen!

12
woensdag

Running Dinner
Bij commissieleden thuis

Heb jij ook zo’n zin om niet alleen te eten, 
maar ook sportief bezig te zijn? Bij dit 
running dinner kun je de twee combineren! 
Geniet van drie verschillende gerechten in 
drie verschillende huizen, voor jullie bereid 
door vier verschillende commissieleden! 

> Voorgerecht om 17:30, hoofdgerecht 
om 18:30 en nagerecht om 19:30
> Laat even weten of je een fiets hebt, 
en of je allergieën/dieetwensen hebt
> Opgeven kan tot uiterlijk 

maandag 10 februari door te 
mailen naar februari@

asvprometheus.nl

11
dinsdag

ALV statuten
Café de Keyzer
19:30u (Stipt!)

Vanavond gaan we het hebben over 
de nieuwe statuten. Praat mee over de 
toekomst van Prometheus. Zoals altijd zal 
er speculaas zijn. 

13
donderdag

Feministisch gilde -  
discussieavond over golven
Bij Maartje (klikspaanweg 71)
19:30u

Vanavond surfen we over de feministische 
golven heen! Wat houden de golven 
eigenlijk in? Waar zou een volgende golf 
over gaan? En is er nu wel of niet een 
vierde golf? Wees welkom, ook als je 
alleen met zeegolven bekend bent!

14
vrijdag

Prometheus in love!
Louise, Eva en Marit

14 februari komt er weer aan, en wat is 
er nu leuker dan je mede-Prometheaan 
verrassen met een lieve boodschap? Of je 
nu al jarenlang verkering hebt óf nog nooit 
die eerste stap hebt durven zetten, het 
kan allemaal! Mail je bondige berichtje 
inclusief naam en het adres van de 
ontvanger naar prometheusinlove@gmail.
com of breng hem langs op Langebrug 
40. In beide gevallen is geheimhouding 
gegarandeerd. Wij zorgen ervoor dat jouw 
woorden op Valentijnsdag in stijl (inclusief 
presentje!) worden overgebracht 

> Kosten: de eerste 3 zijn GRATIS, daarna 
€0,50 per kaart met een maximum van 7 
(met dank aan de acquisitiecommissie)
> Deadline: 6 februari!

week 6 07
vrijdag

Trampoline springen
Jumpskillz Hoofdorp
19:00-22:00u

11
dinsdag

Theegilde - Bezoek aan het 
Klaverblad
16:00u verzamelen bij de 
Keyzer

week 7

08
zaterdag

Chocoladegilde
Narmstraat 23A
14:00u

Het chocoladegilde is enige tijd inactief 
geweest, maar wees niet getreurd! 
Op 8 februari zullen wij een high-choc 
organiseren! Kom vanaf 14.00 langs 
op Narmstraat 23A om te genieten 
van warme chocolademelk of thee, 
en neem je favoriete high-choc-snack 
mee! Bak een chocoladetaart, neem 
chocoladekoekjes mee of bedenk een 
andere smakelijke lekkernij! 
Mocht je willen komen, geef dit dan 
uiterlijk 5 februari door door een mailtje 
te sturen naar lisette.jk.neeleman@gmail.
com. Wees snel, want er is beperkt plek!

Migratie is van alle tijden, en heeft 
vele vormen. Ook in de Middeleeuwen 
kende men veel verschillende vormen 
van migratie. In het gangbare beeld 
van de vroege Middeleeuwen springen 
de zogeheten ‘volksverhuizingen’ eruit. 
Maar ging het daarbij inderdaad om 
massale migratiebewegingen? En hoe 
zit het eigenlijk met ‘volkeren’? Waren 
dat etnische grootheden? Konden de 
bewoners van die gebieden, die te maken 
kregen met immigratie, de immigranten 
eruit pikken op grond van etnische 
kenmerken? Wat weten we eigenlijk over 
de volksverhuizingen die over het gebied 
van het latere Nederland zijn getrokken?

12
woensdag

Marco Mostert - Migratie in 
de vroege middeleeuwen 
Lipsius 005
20:30u
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Ben jij ook zo benieuwd naar het verschil 
tussen siroopwafels en stroopwafels? 
Wil jij graag weten hoe siroopwafels 
worden gemaakt? Of ben je gewoon 
heel erg benieuwd hoe het er in 
zo’n fabriek aan toegaat? Geef je 
dan op om mee te gaan naar de 
siroopwafelfabriek op 15 februari! 
Naast dat je een rondleiding krijgt in de 
fabriek, krijg je er ook nog een siroopwafel 
bij. Na afloop zullen we natuurlijk ook nog 
tijd hebben om Gouda te verkennen.

> Kosten zijn € 8,95
> Verzameltijd wordt later bekendgemaakt
> Geef je op voor 4 februari via februari@
asvprometheus.nl

Beweging is goed voor je, maar zeer intense 
beweging zoals sport op professioneel 
niveau kan je lichaam ook schaden. Hoe 
worden sportblessures veroorzaakt, wat 
voor impact heeft het op je lichaam, hoe 
herstel je er van, en hoe kun je toekomstige 
blessures voorkomen? Op deze vragen zal 
sportfysiotherapeut Jack Kruyswijk antwoord 
geven bij deze lezing.

week 8

Kom op deze preborrel medeprome-
theanen spelenderwijs beter leren kennen.

19
woensdag

Stoelendanspreborrel
Café de Keyzer
19:30u

19
woensdag

Fysiotherapie - 
Jack Kruyswijk
Café de Keyzer
20:30u

Ter voorbereiding op het jaarlijkse 
gala heeft Prometheus traditiegetrouw 

stijldanscursussen, maar mocht je nieuwe 
moves willen leren om los te kunnen gaan 
op andere feesten, kom dan naar de 
dansworkshop! We zullen een prachtige 
vergeten kunst doen heropleven, dus dat 
belooft zeker wat. 

20
donderdag

Dansworkshop
spectrumzaal Plexus
20:00-22:00u

week 9

Metalgilde
Nog op zoek naar een 
locatie
18.00u

21
vrijdag

Het genre metal is een brede verzameling 
van allerlei soorten genres. Vanavond 
houden we ons bezig met de muziek die 
onze oosterburen voortbrengen:
Duitse metal! Op deze avond zullen we 
met elkaar Duitse gerechten eten en 
verschillende vormen van Duitse metal 
beluisteren en bespreken. Neem graag 
wat te eten mee en bis bald!

Al zijn Prometheanen in het algemeen 
misschien niet heel sportief, er is een plek 
waar ze altijd in beweging komen: de 
dansvloer! Dus dans je fit bij ons prachtige 
fitnessfeest. De instructievideo’s van de 
commissie worden geprojecteerd zodat 
je lekker kan oefenen, en natuurlijk is er 
een prachtige afspeellijst die je voetjes in 
vervoering zullen brengen.

>GRATIS entree!
>Drankjes slechts €1,50!
>Kleed je in je mooiste jaren 80 en/of 
sport-outfit en win wellicht de prijs voor 
beste kostuum!

28
vrijdag

Fitsa
De Eeuwige Student
21:00u

15
vrijdag

Siroopwafelfabriek
Gouda

22
zaterdag

Vreemde Kwak in ‘t Wak -
omgekeerd eten

Begin je dag met een driegangendiner 
en eindig hem met een HEMA-ontbijt. We 
keren de dag om! Sluit je door de dag 
heen aan bij de verschillende maaltijden.
 
> Houd de weekmail in de gaten voor  het 
volledige programma.

26
woensdag

Protestgroepenpreborrel
Café de Keyzer
19:30

Who are we? Prometheanen! What 
do we want? Tea! When do we 
want it? Now! Breng naar deze 
preborrel iets mee waar je 
voor zou protesteren en ga 
de discussie aan met je 
medeprometheanen.

26
woensdag

Protestbewegingen - 
Bart van der Steen
Café de Keyzer
20:30u

De grote protesten rondom het 
klimaat de laatste tijd laten zien dat 
als de zaken kritisch worden het volk in 
beweging komt en massaal de straat 
op gaat om te protesteren. Protest, 
en protestbewegingen zijn niet iets 
nieuws maar zijn altijd een belangrijke 
reactie geweest op het politieke 
en sociale milieu van de tijd. Waar 
protesteert men over, wat voor vormen 
kan protest aannemen en hoe effectief 
zijn protesten in het verleden geweest 

in het bewerkstelligen van blijvende 
veranderingen op politiek en 

sociaal niveau? 

27
donderdag

13 w’s - Theorieën over 
beweging
Lipsius 130
1830u

Na het succes van de vorige 
activiteit zijn we weer terug! 
Het gilde van de 13 w’s nodigt je 
uit voor een avond vol fantastische 
waarheden. We gaan weer genieten van 
presentaties van onze leden en deze keer 
is het in het thema beweging, net zoals 
de themamaand. Als jij een theorie hebt 
die je graag zou willen delen, kun je het 
aan een van ons doorgeven. We zien jullie 
graag op deze avond verschijnen!

29
zaterdag

Verschrikkelijk vroege
Ochtendfitness!
Lipsius 227
10:00-12:00u

Ben je na een spetterend feest vaak ook 
wat uitgeput en brak? De beste remedie is 
ochtendgymnastiek. Kom de schrikkeldag 
van 2020 extra goed benutten door samen 
met ons te sporten, zodat je je daarna 
weer helemaal fit voelt.

21
vrijdag

Taalgilde - Taal in beweging
Bij Gerard (Flanorpad 7c, 
aanbellen bij Fusie C)
13:00u

Taal verandert met de tijd: Vergelijk 
het oude “Hebban olla vogala nestas 
hagunnan” met het hedendaagse 
“hebben alle vogels nesten begonnen”. 
Vandaag gaan we met onze fantasie 
het Nederlands zelf verder in beweging 
zetten, om te zien hoe het in de toekomst  
zou kunnen klinken.

27
donderdag

Nachtwandelgilde
21:00u verzamelen op de 
Beestenmarkt

Ook ‘s nachts kun je goed in beweging 
komen. We zullen van speeltuin naar 
speeltuin wandelen en wie wil kan daar 
even spelen.
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Vergeet niet om 
een strippenkaart te ha-

len en af te stempelen bij 
de activiteiten voor kans 

op een prijs!


