
Zette jij zelf vroeger ook altijd speurtochten 
uit met behulp van stoepkrijten pijltjes? 
Dit is je kans om weer even terug in het 
verleden te springen en samen met een 
klein groepje een stoepkrijttocht door 
Leiden te volgen. Haal het kind in je naar 
boven!
 
• Geef je uiterlijk 1 november op 

door   te mailen naar stoepkrijt@
asvprometheus.nl
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OPEN 
HOK

 uurtje.
Als je vragen of op-
merkingen hebt, kun 
je altijd langskomen bij 
het bestuur tijdens het 
online openhokuurt-
je, we zitten speciaal 
voor jullie op dit mo-
ment op Discord. 
Zet vooral een kopje 
thee voor jezelf! Deze 
maand: 

Maandag 23 
november 

15:00u-16:00u

Pak je potloden, stiften, verf of Microsoft 
Paint erbij en kom gezellig Bob Ross’en! 

Na de mooie creaties op de 
kampdag is gebleken dat Paint 

zeker niet onderdoet voor de 
‘mainstream’ materialen, dus 

laat je daardoor vooral niet 
tegenhouden. Luister 

samen met ons naar 
Bob’s zwoele stem 

en tover een 
k u n s t w e r k 

tevoorschijn! 

Vind jij ook dat Prometheus leuke 
gilden heeft, of wil je de gilden wat 
beter leren kennen? Kom dan 
vooral naar dit gildefestival! 
Tijdens deze activiteit kun je 
een aantal kleine activiteiten 
van onze geliefde gilden 
bijwonen. Of je nu al lid 
bent van 30 gilden, of 
nog nooit naar een 
gildenactiviteit bent 
geweest, op dit 
gildefestival zul je 
het zeker naar 
je zin hebben!

19
donderdag

25
woensdag

Bob Ross’en
Discord
19:30u

Gildefestival
Discord
20:30u

nove
mber
20
20
03
dinsdag

Stoepkrijttocht
Leiden
19:30u

12
donderdag

Theegilde- Workshop Chai
Discord
20:00u

Tijdens deze kouder wordende dagen 
willen we allemaal het liefst een lekker 
sterke en kruidige kop thee om onze 
handen aan te warmen. Indische Chai 
thee is hier perfect voor. Als je deze 
workshop hebt gevolgd hoef je niet meer 
naar de Starbucks om daar je chai latte te 

bestellen. Je kunt het immers zelf maken! 

Voor deze workshop heb je nodig: 
een kookpan, een zeef, een 

mok, een theelepel, een vijzel 
of mes, (plantaardige) melk, 

zwarte thee (losse blaadjes 
of zakjes), verse gember, 

kardemom (vermalen 
of stukjes), honing of 

suiker en eventueel 
nog kaneel en 

kruidnagel.

04
woensdag

Wie Is De Mol?
Discord
20:00u

Nu we éindelijk weer weten wie de mol 
is, wordt het tijd om zelf een mol aan te 
wijzen. Welke mede-Prometheaan is niet 
te vertrouwen? Of ben je stiekem zelf 
de boel aan het saboteren? Tijdens dit 
razendspannende spel draait het maar 
om één vraag: Wie... is... de mol?  
 
• Geef je uiterlijk 1 november op 

door   te mailen naar ikbendemol@
asvprometheus.nl

Het is weer tijd voor de befaamde 
PowerPointshuffle! Kun jij over ieder 
willekeurig onderwerp iets vertellen? 
Of heb jij nog een PowerPoint op je 
computer staan over een of ander 
obscuur onderwerp? Deze avond zullen 
alle sprekers de PowerPoint presenteren 
van iemand anders! 
 
• Geef je uiterlijk 10 november op als je 

durft te spreken, of stuur je PowerPoint 
naar shuffle@asvprometheus.nl

11
woensdag

PowerPointshuffle
Discord
20:30u

18
woensdag

Andrew Shield - Queer 
history
Discord
20:30u

Andrew Shield is voorzitter van het LHBT+ 
netwerk van de universiteit, heeft een 
dubbele doctorstitel en specialiseert zich 
in de geschiedenis van migranten en 
LHBT’ers. Hij zal ons komen vertellen over 
waar hij zoal onderzoek naar doet.
 
• Deze lezing zal in het engels zijn.

week 47

week 48

Veel van onze activiteiten 
vinden plaats op onze
Prometheus Discord

De Discord is te bereiken via:
https://discord.com/invite/6kxcMfT

week 46

Je fietst vaak langs alle musea die Leiden 
rijk is, maar ben je ooit toerist in eigen stad 
geweest? Op 14 november heb je de kans 
om het Sieboldhuis museum Boerhaave 
of het Rijksmuseum, van Oudheden te 
bewonderen. 
 
• Geef je tussen 1 en 8 november op door 

te mailen naar toerist@asvprometheus.
nl, laat ons weten naar welk museum 
je graag wil en of je voorkeur hebt 
voor de ochtend of middag.

• Kosten voor de musea zijn 
voor eigen rekening, maar 
met je studentenkaart 
kun je bij deze 
musea met 
korting of zelfs 
gratis naar 
binnen!

14
zaterdag

Museumshuffle
Leiden
Ochtend of middag

Wandelmomentje
Wil jij ook wat vaker naar buiten en contact hebben met Prometheanen? Kom dan wandelen 
met bestuur Amaryllis! Vul het formulier  in en kies je datum en tijd, dan krijg je vanzelf meer        
informatie over de precieze locatie.
Meld je uiterlijk de dag van tevoren aan via https://forms.gle/8mnSSMzsyhNuEi387


