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Woensdag 7 oktober 
Bestuurslezing: Reizen 
 
Nehalennia heeft eeuwen geleden de reizigers 
beschermd die lange afstanden moesten 
afleggen over zee. Natuurlijk zijn zeereizen 
niet de enige soort reizen die je kan maken, en 
zijn verre landen of gevaarlijke zeeën niet de 
enige bestemming waar een reis naartoe kan 
gaan. Kijk mee naar de visie van het nieuwe 
bestuur hierop bij de bestuurslezing! 
 
> Vanaf 20.30 in Lipsius 002 

Dinsdag 13 oktober 
Eén tegen 100 
 
Vanuit studio De Keyzer is dit de eerste 
aflevering van een nieuwe reeks ‘Eén tegen 
100’. Eén iemand uit het publiek neemt het op 
tegen 100 streng geselecteerde kandidaten. 
Van jurist tot poelier; van dakdekker tot 
vlieginstructeur; allemaal strijden ze om die 
felbegeerde ene plek. Wie heeft de juiste 
kennis in huis en beschikt over stalen 
zenuwen? U weet het: één fout antwoord is al 
fataal, het is alles of niets. Dit is ‘Eén tegen 
100’! Heb jij het in je om 100 tegenstanders te 
verslaan en eeuwige roem te winnen??  
 
> Vanaf 20.30 in Café de Keyzer 

Woensdag 14 oktober 
Eten bij een Prometheaan 
 
Vanavond is het weer zover, de tweede 
woensdag van de maand betekent ‘Eten bij een 
Prometheaan’! Geef je op als eter, hulpkok of 
kok via smikkelen@asvprometheus.nl  

Woensdag 14 oktober 
De Profeet van Congo 
 
Meike de Goede is docent Afrikaanse 
geschiedenis en antropologie aan het Instituut 
voor Geschiedenis. Haar nieuwe 
onderzoeksproject in Congo-Brazzaville kijkt 
naar het ontstaan van het verheffen van André 
Matsoua als profeet en het gebruik hiervan in 
het politieke stelsel en het dagelijks leven van 
de inwoners van Congo. Aan de hand van de 
geschiedenis van het Matsouanisme, zal deze 
lezing een fascinerende blik werpen op de 
geschiedenis van Congo-Brazzaville. 
 
> Vanaf 20.30 in Café de Keyzer 

Zaterdag 3 oktober 
Hutspot Eten en Leids Ontzet 
 
Het Leids Ontzet wordt altijd groots gevierd in 
Leiden met een kermis en Hutspot Eten!  
Geef je op tot 1 oktober om mee te eten via 
hutspothappen@asvprometheus.nl  
Je kan ook later aansluiten wanneer we de 
kermis op gaan! 
 
> 18.00 in de Studenten Ekklesia (Rapenburg 
100) 
> Om 20.30 vertrek naar de Kermis vanaf 
Studenten Ekklesia 

Eeuwen geleden baden reizigers en 
handelaren tot godin Nehalennia opdat 
zij hen in bescherming zou nemen en de 
reizigers veilig terug zouden keren. Nu 
zal zij haar bescherming bieden tijdens 
het bezoek aan het Spookkasteel in 
Lisse, in de hoop dat iedereen veilig 
terug zal keren.  
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Dinsdag 27 oktober 
Pompoen Snijden 
 
Halloween staat in het teken van monsters, 
snoep, feestjes en natuurlijk ook pompoenen! 
Als jij ook graag een eigen pompoenlamp wilt 
creëren, laat het ons dan weten voor 25 
oktober via 
pompoenhakken@asvprometheus.nl  
 
> Vanaf 20.30 in Café de Keyzer 

Woensdag 21 oktober 
Dynamische Wiskunde 
 
Onno van Gaans is docent Wiskunde aan 
Universiteit Leiden en zal vertellen over de 
toepassing van wiskunde in dynamische 
systemen. Hij zal laten zien hoe problemen in 
de echte wereld in een wiskundig kader 
kunnen worden gegoten en wat de voordelen 
van abstractie kunnen zijn.  
 
> Vanaf 20.30 in Café de Keyzer 
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Steven Assenberg 
Praeses 
Buitenruststraat 4 
2313ZK Leiden 
06-21488150 
praeses@asvprometheus.nl 

Sanne Wortman 
Ab-actis 
Flanorpad 7C 
2333AS Leiden 
06-23583208 
abactis@asvprometheus.nl 

Woensdag 28 oktober 
Pompoen Eten bij een Prometheaan 
 
Vanavond zullen we de overgebleven 
pompoenresten van het pompoen snijden 
verwerken tot een heerlijke maaltijd in deze 
eenmalige editie van PebeP!  
Meld je aan als eter der pompoenen tot 27 
oktober via pompoenpit@asvprometheus.nl 
 
> Vanaf 18.00 bij Flanorpad 7C 

Woensdag 28 oktober 
Mayaanse Codices 
 
Volgend op het eten van de lekkerste 
pompoengerechten zal er een lezing zijn over 
Mayaanse Codices!  
PhD-kandidaat Ludo Snijders doet onderzoek 
naar de verborgen laag hiërogliefen onder de 
zichtbare laag hiërogliefen van één van de 23 
overgebleven Mayaanse Codices. Benieuwd 
hoe dit in zijn werk gaat of wat er onder de 
zichtbare laag zit?  
Kom dan naar deze eerste lezing in Café De 
Eeuwige Student! 
 
> Vanaf 20.30  
> LET OP! In Café De Eeuwige Student; 
Wassenaarseweg 1 

Zaterdag 31 oktober 
Griezelen in een Spookkasteel 
 

Spoken, monsters en griezels. Geesten, weerwolven en 
vampiers. Alles zullen we tegenkomen tijdens het 
Halloweenuitje naar het Spookkasteel in Lisse! 
 
> Kosten bedragen €13,- 
> Verzamelen bij Leiden Centraal voor de  
AKO om 18.00 
> LET OP! Opgeven voor 15 oktober via 
griezelbus@asvprometheus.nl  
 

Gerard Spaans 
Quaestor 
Flanorpad 7C 
2333AS Leiden 
06-48645216 
quaestor@asvprometheus.nl 

Bastiaan van Ganzen 
Assessor Intern 
Hildebrandpad 502 
2333DC Leiden 
06-37194268 
intern@asvprometheus.nl 

Vera Verkooijen 
Assessor Extern 
Thorbeckehof 47a 
2343DN Oegstgeest 
06-33865471 
extern@asvprometheus.nl 

Donderdag 22 oktober 
Gilde Alcoholica: Borrel 
 
Prometheanen zijn leuke mensen. Ze zijn 
prettig in de omgang, hebben leuke interesses 
en maken je leven beter. Heb je moeite dit te 
geloven, kom dan naar de Alcoholicaborrel! 
Iedereen is welkom, maar neem zelf wel wat te 
eten of te drinken mee! 
 
> Vanaf 20.30 op  Hildebrandpad 408 
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