
Kom een avond toneelspelen met 
Efeze! De open repetities zijn een goede 
mogelijkheid om andere Prometheanen 
op hilarische wijze beter te leren kennen. 
Ben je een oscarwaardig acteur, of heb je 
nog nooit een podium gezien? Het maakt 
niet uit! Hopelijk zien we je bij Efeze! 
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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 23 
maart 

11:00u-12:00u

Prometheus is een vereniging vol met 
verschillende interesses. Heb jij iets bijzonders 
te vertellen? Kom dan spreken op het 
ledensymposium! Stuur je powerpoint mee 
en word een van onze befaamde sprekers.
 
• Geef je uiterlijk 23 maart op door 

je powerpoint te mailen naar 
eengoedverhaal@asvprometheus.nl

Mis jij de Keyzer ook zo ontzettend? Mis jij 
het Eten-Bij-Een-Prometheaan? Of heb jij 
geen van beide ooit meegemaakt maar 
wil je toch graag weten waar die ophef 
nu over gaat?Vanavond is je kans! De 
Keyzer biedt sinds kort maaltijden aan, en in 
samenwerking met hen zullen wij vanavond 
maaltijden rondbrengen bij Prometheanen 
en in nostalgische sferen kletsen en borrelen 
met elkaar. Er zal zowel een veganistische 
als een niet-veganistische optie zijn. Meer 
informatie over het menu volgt later!

• Meld je uiterlijk 24 maart aan via keizerlijk@
asvprometheus.nl

24
woensdag

31
woensdag

Ledensymposium
Discord
20:30u

Keizerlijk eten bij een          
Prometheaan
Discord
19:00u

maart
20
21
01
maandag

Efeze - Open repetitie
Discord
20:00u

09
dinsdag

VVO week - Geocoaching
Leiden
De hele dag

Trek je schoenen aan en ga op zoek naar 
de verborgen locaties! Verspreid over 
Leiden zullen verschillende caches verstopt 
worden die jij moet vinden!
 
• Schrijf je via dit formulier in: https://

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc
06pGJI5lk9LLFf0x2XNJEv_xadmohiO_IT6_
JEZmHQe0isQ/viewform?usp=sf_link

01
maandag

Moeilijke Muziekgilde - Jazz
Discord
20:00u

We beginnen maart met weer een 
luisteravondje! Deze keer gaat het om een 
van de grootste genres van de twintigste 
eeuw: Jazz. We doorlopen allerlei stijlen, 
van Dixieland tot Cool Jazz, van Bepop 
tot Jazz Rock. Kom langs op de Discord 
en praat mee in de chat, of zet het 
lekker aan in de achtergrond terwijl je iets 
anders doet. De afspeellijst is openbaar 
en suggesties zijn zoals altijd zeer welkom!

Digitale escaperooms kennen we  
ondertussen, maar wat is er nou 
Prometheaanser dan een digitale 
escaperoom met musea? In groepjes van 
vier zullen we trachten deze escaperoom 
het hoofd te bieden. Zorg dat je je lunch 
bij de hand houdt, want deze escaperoom 
kan twee tot zes uur duren!
 
• Geef je uiterlijk 3 maart op door te mailen 

naar opgesloten@asvprometheus.nl

06
zaterdag

Online Museum 
Escaperoom
Discord
11:00u

16
dinsdag

Alfa- en Bètawandeling
Leiden
19:00u

Of je nu al jaren in Leiden woont, of hier pas net 
studeert: er zijn veel verborgen plekjes die je 
vast nog niet kent. Muurgedichten in vreemde 
talen of geheimzinnige natuurkundeformules: 
misschien zijn ze je wel eens opgevallen, maar 
wat betekenen ze nu eigenlijk? Vandaag gaan 
we in kleine groepjes ontdekken wat onze stad 
te bieden heeft bij de Singelwandeling natuur of 
cultuur, muurdichten van voor 1880 of in vreemde 
talen, of een wandeling langs natuurkundige 
formules. 

• Meld je uiterlijk 14 maart aan en geef je top 3 
op via: https://forms.gle/h1KQiLNXWJL2Xqs76

week 11

week 13

Veel van onze activiteiten vinden 
plaats op onze Prometheus Discord

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

week 10 - VVO week

De strijd der verenigingen die je niet 
wil missen. Elke vereniging heeft een 
inzending ingestuurd met hun meest 
getalenteerde act, zo ook wij. Kom het 
team van Prometheus aanmoedigen bij 
deze fantastische talentenjacht.

11
donderdag

VVO-Visie
Livestream link volgt
20:30u

Wandelmomentje
Kom ook deze maand weer wandelen met bestuur Amaryllis of wordt gekoppeld aan een 
Prometheaan! Vul het formulier  in en kies je datum en tijd, dan krijg je vanzelf meer informatie.
Meld je uiterlijk de dag van tevoren aan via https://forms.gle/1PTBNvnBP5ktwhhj6

03
woensdag

Wim Eickholt - Dakloosheid
Discord
20:30u

Wim Eickholt was docent, getrouwd en 
bezat een huis. In 2015 veranderde dit: 
hij werd dakloos en raakte verslaafd. Dit 
was het begin van het einde, maar ook 
het startpunt van waaruit hij zijn nieuwe 
leven ging opbouwen. Wim gaat ons 
meenemen in dit wereldje aan de hand 
van zijn verhaal. Met een aantal stellingen 
gaan we in gesprek over dakloosheid, 
verslaving en hoe ver jij zelf van de rand 
staat.

09
dinsdag

VVO week - Lezing
Livestream link volgt
20:30u

Deze avond wordt een lezing verzorgd door 
Annetje Ottow, hoogleraar economisch 
publieksrecht en eerste vrouwelijke 
voorzitter van het college van bestuur van 
de Universiteit Leiden. Wat doet het college 
van bestuur? Welke link hebben ze met de 
Leidse studenten? Kom er vanavond achter!

10
woensdag

Crazy 88
Discord
20:30u

Vanavond draait het allemaal om spannende 
uitdagingen en moeilijke opdrachten. Lukt 
het om met jouw groepje alle opdrachten te 
voltooien? Houdt knutselspullen bij de hand!

Op deze avond zal Kirsten Beljaars ons alles 
vertellen over voedselveiligheid. Aan welke 
eisen moet ons voedsel voldoen, en hoe 
wordt dit eigenlijk gecontroleerd? Kirsten 
Beljaars heeft veel werkervaring bij de 
Nederlandse Vodsel- en Warenautoriteit 
en kan dus en kan dus antwoord geven op 
de vraag: ‘Hoe veilig is ons voedsel?’

17
woensdag

Kirsten Beljaars - Hoe veilig is 
ons voedsel?
Discord
20:30u

Vandaag heb je de kans om op wereldreis te 
gaan en zo veel mogelijk musea te bezoeken. 
Heb je zin in een museum in China of ga je liever 
naar een museum in Duitsland? Je hebt de 
mogelijkheid om zelf op ontdekking te gaan, 
maar je kan ook met ons mee langs uitgekozen 
musea gaan. Naast een museumbezoek kun je 
ook culturele experimenten uit voeren.

30
dinsdag

Museumbezoek
Discord
20:30u

Kom lekker quizzen met de Vrienden en Reünisten! 
Het belooft een gezellige middag vol moeilijke 
vragen te worden. Iedereen is welkom, lid of niet!

• Geef je uiterlijk 3 maart op, alleen of in een 
team van 4 tot 6 personen, door te mailen 
naar bestuur@asvprometheus.nl

20
zaterdag

Vrienden- en Reünistendag
Aparte Discordserver
13:00u

week 12


