
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/S2t3Cy7SCEHcpxeN9

Tijdens deze lezing zal Jaap Torenaar, 
docent klassieke talen en schrijver van 
het boek Asterix, de vrolijke wetenschap, 
aan de hand van veel voorbeelden 
toelichten hoe veel humor er schuilgaat 
in de strips van Asterix en Obelix. Net als 
in zijn boek gaat hij uit van het Franse 
origineel en onderzoekt hij met name 
of de woordgrappen van Goscinny wel 
vertaalbaar zijn. Het hoofddoel van 
de lezing is dat er veel gelachen gaat 
worden, maar wel met niveau!
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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: 

Dinsdag 15 
december 

16:00u-17:00u

Kerst valt vroeg dit jaar! Speel een kerstig 
spelletje mee op deze oergezellige avond. 
Zet je kerstmuts op, plak een nepbaard 
op en roep ‘Ho, ho, ho!’als de ander je 
voorbij gaat. Weet jij de dobbelstenen 
naar jouw hand te zetten, de opdrachten 
goed uit te voeren en zo je tegenstanders 
te verslaan? Dan mag jij jezelf de winnaar 
noemen van ons kerstige dobbelspel! 

Heb jij ook zin in een fris begin om 2021 
goed (of ten minste beter dan 2020) te 
starten? Kom met ons uitwaaien op het 
strand! Afhankelijk van de mogelijkheden 
zullen we onze vitaliteit bewijzen met een 
echte Nieuwjaarsduik of warmpjes op het 
droge een wandeling maken. Zowel de 
invulling als de locatie zullen afhangen 
van de mogelijkheden, maar houd vast je 
agenda vrij als het strand je lokt!

16
woensdag

02
zaterdag

Kerstdobbel
Discord
20:30u

Stranddag
Vertrek vanuit Leiden
11:00u

dece
mber
20
20
02
woensdag

Jaap Torenaar - Asterix, de 
Vrolijke Wetenschap over 
de verstopte grappen in 
Asterix en Obelix 
Discord
20:30u

09
woensdag

Marja Verburg - Duitsland 
na Merkel
Discord
20:30u

Angela Merkel is aan haar laatste 
jaar als kanselier begonnen.  In haar 
regeerperiode de afgelopen 15 jaar is 
Duitsland veel veranderd. Het land lijkt 
internationaal steeds assertiever op te 
treden en speelde een cruciale rol in 
de eurocrisis, de vluchtelingencrisis, en 
nu, als EU-voorzitter, de coronacrisis. 
Tegelijkertijd is Duitsland zelf verder 
gepolariseerd geraakt. Het succes van 
de rechts-nationalistisch AfD was voor 
veel Duitsers een schok en extremistisch 
geweld, vooral uit rechtse hoek, ontwricht 
de samenleving in toenemende mate. En 
30 jaar na de eenwording is het verschil 
tussen Oost- en  West-Duitsland nogsteeds 
groot. Marja Verburg van het Duitsland 
Instituut Amsterdam geeft een schets van 
het huidige Duitsland en kijkt vooruit naar 
de periode na Merkel. 

03
donderdag

SintChallenge
Discord
20:30u

Hoort wie klopt daar kinderen? ‘T is een 
vreemde zeker, ik zal eens vragen naar zijn 
naam! Oh Sint Nikolaas! Breng Prometheus 
ook een bezoek! Maar de Sint wilde niet 
komen, want de Sint behoort tot een 
risicogroep... Bestuur Amaryllis besluit de 
sint een handje te helpen en organiseert 3 
december een sinterklaasavond vol met 
gezelligheid, (zelfgebakken) kruidnoten 
en spelletjes. Tijdens deze SintChallenge 
moet je met je groepje opdrachten in 
Sinterklaasthema voltooien. Als jouw 
groepje de beste is, win je misschien wel 
een sinterklaaspresentje...

Kom samen in een klein groepje genieten 
van de goede oude tijd! De tijd waarin je 
dagelijks kon buitenspelen en misschien 
wel speeltuintjes bezocht in je eigen buurt. 

Deze avond zullen we verschillende 
speeltuintjes bezoeken in Leiden. 

 
• Geef je uiterlijk 6 

december op door 
te mailen naar 

b u i t e n s p e l e n @
asvprometheus.

nl

08
dinsdag

Speeltuinwandeling
Leiden
19:30u

12
zaterdag

Museumshuffle
Leiden
11:00 of 15:00

Je fietst vaak langs alle museu 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 uiterlijk 7 december 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!

week 51

week 53

De Prometheus Discord is te 
bereiken via:

https://discord.com/invite/6kxcMfT

week 50

In deze eerste Dolle Mina lezing zal 
Mandu Reid (1981) samen met Hedy 
d’Ancona, oud-politica en Dolle Mina, 
en leden van de feministische actiegroep 
De Bovengrondse spreken over actuele 
thema’s als vrouwelijk leiderschap, 
zelfbeschikkingsrecht en intersectionaliteit. 
Reid is leider van de Britse Women’s 
Equality Party en daarmee de eerste 
vrouw van kleur in Engeland die leiding 
geeft aan een politieke partij. Ook is ze 
kandidaat voor burgemeester van Londen 
in 2021. Via de link kan je je aanmelden 
voor de livestream. Met het gilde gaan 
we hiernaar luisteren en daarna napraten 
via discord.
 
• Aanmelden via link: https://atria.

nl/agenda/dolle-mina-lezing-met-
mandu-reid/

• Vanaf 21.00 napraten op discord

10
donderdag

Feministisch gilde - Dolle 
Mina lezin met Mandu Reid
Discord
19:30u

Wandelmomentje

week 52

Een witte Kerst; het voelt als een verre, 
verre herinnering. Toch is het mogelijk om 
dit jaar een witte Kerst te ervaren hier in 
Nederland. Kijk met het Kerstgilde en het 
Young Adult gilde naar de film Let it Snow! 
Deze twee gilden slaan de handen ineen 
om een YA boekverfilming te gaan kijken 
die zich afspeelt met Kerst, de ultieme 
activiteit. Kom met ons via Netflix Party 
kijken naar deze verfilming van het boek 
van onder andere John Green! 
 
• Om te kunnen deelnemen heb je 

Netflix nodig!

21
maandag

Kerst- & YA-gilde - Let It 
Snow
Discord
14:00u


