
Er is een moord gepleegd en jij bent nodig 
om dit op te lossen, wees de held en los 
dit raadsel voor de politie op voor een 
leuke prijs. De speurtocht zal je in groepjes 
door de gehele stad leiden om het daar 
op te nemen tegen de andere teams voor 
verschillende hints. Maak de groepjes zelf of 
laat je verassen en maak nieuwe vrienden. 
Voor vragen zoek Bart Wentholt +31 6 3738 
3831. Inschrijvingsdeadline is 6 maart.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp25
fBQhnDpNUrXpXtaLxipgebzBjYbXZ3nHz0jeSM_8mc

Moet er meer gezegd worden dan de 
cocktailbar bij Catena is open en het is 
een gratis feest? Mocht je nog steeds niet 
overtuigd zijn praat dan met Bart Wentholt 
+31 6 3738 3831.

09
maandag

13
vrijdag

VVO-week - Stadspel
Verzamelen bij de sociëteit 
NSL (Oude Singel 56)
19:30u

VVO-week - Feest
Catena (Kolfmakersteeg 8)
Begint om 23:00u
De deuren sluiten om 01:00u

18
woensdag

Eten-bij-een-Prometheaan
Locatie en tijd in overleg met 
kok

week 10

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 10 
en 24  maart 
16:00u-17:00u

10
dinsdag

11
woensdag

15
zondag

Openhokuurtje
Plexus 301
16:00u-17:00u

Bingo
Café de Keyzer
20:30u

Podcastgilde - 
Echt Gebeurd!
Toomler

week 12

Dit is de laatste kans om je voor te bereiden 
op het aankomende gala! Fris je kennis nog 
een keer op voor je op de dansvloer van de 
Burcht waagt.

19
donderdag

Dansles gala
Lipsius 227
19:00u-22:00u

maart
20
20

03
dinsdag

04
woensdag

05
donderdag

We brengen bezoek aan de Nationale 
Opera en bekijken een van de oudste 
balleten. Giselle gaat over een onmogelijke 
liefde tussen een graaf en een 
boerenmeisje. Laat je meeslepen in 
dit romantische verhaal!
• je kan je helaas niet 

meer aanmelden

“De economie” wordt vaak geschetst 
als een gigantisch concept. Maar de 
economie is meer dan alleen aandelen, 
mulitnationals en banken. Het gaat 
ook over pensioenen, maandsalarissen 
en spaargedrag: de micro-economie! 
Vanavond zal Marike Knoef ons meer 
vertellen over de manieren waarop de 
wereld van het geld ons elke dag raakt.
• borrel om 22:00u

Kom bingo spelen en win schitterende 
prijzen, zoals bakspullen die al een tijd geen 
thuis hebben, een lustrumboek of een 
andere mooie prijs!  

Het podcastgilde gaat naar een live-
opname van Echt Gebeurd! Echt Gebeurd 
is een podcast waarin verhalen worden 
verteld van de mensen die het zelf hebben 
meegemaakt. Ook wordt er voorgelezen 
uit puberdagboeken, wat zeker voer voor 
drama is! Wil jij hierbij zijn? Helaas! De 
kaarten voor de live-opname zijn de deur 
uitgevlogen :( Als je je hebt aangemeld, 
krijg je vanzelf informatie over de 5 w’s.

Om er zeker van te zijn dat je op het gala de 
show steelt kan je je voorbereiden tijdens 
de danslessen. Vandaag is de eerste les!

Giselle
Verzamelen op Leiden 
Centraal om 18:30u (stipt!)

Marike Knoef - De econo-
mie van alledag
Café de Keyzer
20:30u

Dansles gala
Lipsius 227
19:00u-22:00u

VVO-week Flikken Leiden

Om er zeker van te zijn dat je op 
het gala de show steelt kan je 

je voorbereiden tijdens de 
danslessen. Vandaag is 

de tweede les!

De nieuwe Pyros komt eraan! Met het 
thema ‘Vervoer’ zal de redactie proberen 
heel Prometheus in vervoering te brengen. 
Ook mensen die niet lid zijn van de redactie 
kunnen een stukje schrijven. De deadline 
hiervoor is 16 maart. Vragen, stukjes, en 
verzoeken om mee te denken over een 
onderwerp kunnen gemaild worden naar 
Pyros@asvprometheus.nl! 

15
zondag

16
maandag

Dansles gala
Lak Studio (Lipsius 2.33)
14:30u-17:30u

Deadline Pyros

Laat je vanavond inspireren door de sfeer 
van de roaring twenties! Deze avond kijken 
we een film die een impressie van de jaren 
20 laat zien (maar dan met hippe muziek). 

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 17 maart 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!

17
dinsdag

Filmavond gala – The Great 
Gatsby
Lipsius 227
19:30u – 22:00u

De laatste decennia staan in het teken 
van een wereld wijde digitalisering van 
onze informatie. Zo ook in China, een 
land wat zich sinds de jaren ‘80 enorm 
heeft ontwikkeld en sindsdien 
een economische en politieke 
grootmacht geworden is. China 
is hierdoor een zeer interessant 
land om te bestuderen wat 
betreft de digitalisering. Dr. 
Florian Schneider, wiens 
onderzoek zich richt op 
de Chinese politiek en 
economie, gaat het 
hier uitgebreid over 
hebben. Let op: 
De lezing is in 
het Engels!

18
woensdag

Florian Schneider 
- Digitalisering in China
Lipsius 005
20:30u



week 13

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 10 
en 24  maart 
16:00u-17:00u

24
dinsdag

25
woensdag

25
woensdag

28
zaterdag

31
dinsdag

31
dinsdag

Openhokuurtje
Plexus 301
16:00u-17:00u

Spelletjespreborrel
19:00u-20:30u
Café de Keyzer

Johannes Zaanen - Superge-
leiding
Café de Keyzer
20:30u

Tropenmusem - What a 
genderful world
Tropenmuseum
11:00u

Bakkersgilde - Hartige 
snacks
Bij Lianne thuis (Alexander 
Gogelstraat 8)
14:30u

Fantasygilde – The Fellowship 
of the Ring
Bij Lianne thuis (Hopelijk nog 
Alexander Gogelstraat 8)
19:30u

Het is weer tijd voor het evenement van het 
jaar: het gala! Het is tijd voor rokkostuums, 
galajurken en stijldansen. Jij kan voor één 
nacht de dreigende crisis vergeten en 
helemaal losgaan. Waan jezelf in de 
jaren ‘20 in de volledig uitgedoste 
Koetshuis de Burcht. Wil jij jouw 
gala ervaring nog beter maken? 
Meld je dan ook aan voor het 
diner! Het is een fantastisch 
driegangendiner bij Malle Jan.
 
• gala: €27,50,Diner: 

€22,50
• geef je op via gala@

asvprometheus.nl

20
vrijdag

Gala
Koetshuis de Burcht (Burg-
steeg 14, Leiden)

maart
20
20

Vanavond zal Prof. Dr. Johannes Zaanen ons 
meebrengen naar de theoretische wereld 
van de supergeleiding. Wat is het? Hoe is 
het toepasbaar in de praktijk? Bestaat het 
enkel op theoretisch gebied? Prof. Zaanen is 
hoogleraar op het gebied van theoretische 
natuurkunde en gecondenseerde matterie 
bij het Lorentz-instituut hier in Leiden en een 
van de weinige experts op dit gebied in 
Nederland.

• Borrel vanaf 22:00

Het Tropenmuseum in Amsterdam heeft 
een tentoonstelling over gender over 
de hele wereld. Wat we als vrouwelijk en 
mannelijk zien is grotendeels cultureel 
bepaald en deze tentoonstelling neemt 

je mee in een ontdekkingsreis door alle 
variatie die er in de wereld is. 

• Geef je uiterlijk 24 maart 
op om mee te gaan via 

w h a t a g e n d e r f u l w o r l d @
asvprometheus.nl

• Met een collegekaart 
kost het slechts 3 

euro, met een 
museumjaarkaart 

of ICOM is het 
gratis, laat bij je 

aanmelding 
even weten 

of je deze 
kaarten 

hebt

Na het succes van onze samenwerking 
met het Kerstgilde organiseren we graag 
deze maand opnieuw een activiteit.  Houd 
jij ook zo van bakken maar ben je niet zo’n 
zoetekauw? Kom dan met ons hartige 
snacks maken! Dinsdagmiddag 31 maart 
vanaf half 3 bij Lianne thuis. Aanmelden 
hoeft niet, maar een berichtje (06-
30437621 )sturen dat je komt is fijn. 
Ook suggesties van snacks om te 
maken zijn altijd welkom, we 
zullen kijken wat haalbaar is. 
Als je wilt kan je ook blijven 
eten en ’s avonds 
aansluiten bij de eerste 
activiteit van het 
Fantasygilde waar 
wat zoute snacks 
natuurlijk goed 
bij passen.

Of je nu al een tijdje niet langs bent geweest 
of juist iedere activiteit aanwezig bent, 
spelletjes doen is de ideale gelegenheid 
om samen iets gezelligs te doen! Er zullen 
spelltjes aanwezig zijn, maar mocht je naast 
Prometheuskwartet ook andere spellen 
willen spelen, neem dan vooral ook zelf iets 
mee.

Hobbits, elven, dwergen en andere 
creaturen opgelet! Het fantasygilde gaat 
van start op dinsdagavond 31 maart. 
We beginnen het gilde graag met waar 
voor velen van ons de liefde voor fantasy 
begon, The Fellowship of the ring. We zullen 
de film gaan kijken om half 8 bij Lianne 
thuis Aanmelden hoeft niet, maar een 
berichtje (06-30437621) van tevoren is wel 
fijn. Als je graag iets anders wil drinken dan 
thee of water neem dan graag wat mee. 
Snacks zijn ook altijd welkom, al kan je die 
ook zelf komen maken bij het bakkersgilde 
diezelfde middag. Hopelijk tot dan!


