
Er is weer een nieuwe moord gepleegd! 
Vier maffiafamilies hebben een 
familiedag, en aan het eind van de dag 
is de eigenaar van slot Don Capone 
vermoord! Wie heeft dit gedaan? Of heb 
je het stiekem zelf gedaan? 

• Geef je uiterlijk zondag 30 mei op voor 
dit spannende mysterie door te mailen 
naar maffia@prometheusleiden.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: 

Dinsdag 8
 juni 

10:00u-11:00u

Ik heb een boot. Ik heb een hele mooie 
splinternieuwe boot. Haar naam is Corona 
en we gooien d’r in de sloot. We gaan 
borrelen en maken kabaal. Het is de 
allermooiste boot van Leiden Centraal.

Dagjescommissie HUISMUTS houdt op z’n 
tijd wel van een beetje buitenlucht en 
een badje... en van een borreltje! We 
stappen om 15:00u op een borrelboot 
met onbeperkt drank en hapjes! Denk 
aan onbeperkt wijnen wijnen wijnen, BIER, 
frisjes, sapjes, en borrelhapjes. 

• Aanmelden kan vanaf 4 juni, dus houdt 
je mailbox in de gaten voor een link! 
vol = vol!

Haal de speculaas maar weer uit de kast, 
of koop verse in de supermarkt, want het 
is weer tijd voor een ALV. Tijdens deze ALV 
zal er ruimte zijn om vragen te stellen aan 
het nieuwe kandidaats-f.t.!

26
zaterdag

30
woensdag

Dagje 3: Borrelen op de  
Leidse grachten
Leiden
15:00u

ALV
Discord
19:30u (klokke!)

juni
20
21
01
dinsdag

Levend Cluedo
Discord
20:30u

09
woensdag

Robin Schoonderwoerd 
- De biologische klok en 
circadiane ritmes
Discord
20:30u

Bijna elk organisme heeft een interne 
biologische klok die ervoor zorgt dat het 
organisme zich optimaal kan aanpassen 
aan de dag en de nacht. Bij mensen 
wordt deze centrale biologische klok 
geregeld vanuit een klein hersengebied. 
Hoewel dit elegante systeem ons in het 
verleden altijd heeft geholpen, is de 
moderne maatschappij zo ingericht 
dat we onze biologische klok dagelijks 
verstoren, bijvoorbeeld door kunstmatig 
licht, intercontinentale vliegreizen en shift 
work. 

02
woensdag

Janneke Zuyderwyk - Ijzer-
productie in de vroege 
middeleeuwen
Discord
20:30u

Meer dan 55 miljoen kilo ijzer werd 
op de Veluwe gemaakt in de vroege 
middeleeuwen (7e t/m 11e eeuw). Dat 
maakte het gebied in die tijd het grootste 
ijzerproductiecentrum van Noordwest-
Europa. Maar hoe weten we dit eigenlijk? 
En wat hebben wolven en slakken hier 
mee te maken? Dit en meer zullen we te 
horen krijgen van Janneke Zuyderwyk, die 
als archeoloog ons mee gaat nemen in 
de wereld van de vroege ijzerproductie.

De afgelopen weken hebben er 
geheimzinnige gebeurtenissen 
plaatsgevonden in en rond Prometheus 
en haar zusjes, ViaKunst en Particolarte. 
Aan jou de taak om te ontrafelen wat 
er precies is gebeurd in een spannende 
speurtocht. Weet jij alle hints te ontcijferen 
en de oplossing te vinden? Misschien 
wacht aan het eind wel eeuwige roem...

04
vrijdag

Zusjesactiviteit
Discord
19:45u

22
dinsdag

Zumba!
Leiden
‘s avonds

Heb jij ook zo genoeg van binnen voor 
je scherm zitten? Wil je eigenlijk gewoon 
graag naar buiten? Kom dan naar deze 
(fysieke!) activiteit, waar we gezellig 
samen genieten van de wonderen van 
zumba!

• Geef je uiterlijk zaterdag 19 juni 
op door te mailen naar zumba@
prometheusleiden.nl

week 24

week 26

Doe mee op onze
Prometheus Discord

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

Wandelmomentje
Kom wandelen met bestuur Amaryllis of laat je koppelen aan een mede-Prometheaan tijdens 
ons iconische wandelmomentje! 
Meld je uiterlijk de dag van tevoren aan via https://forms.gle/sqUgzmwYtaWMAvdT7

week 23

16
woensdag

Sofie de Klerk - Het 
accordeon, een instrument 
van wereldformaat
Discord
20:30u

In deze lezing vertelt Sofie de Klerk 
een korte geschiedenis van het meest 
melancholische instrument ter wereld. Welk 

muziekgenre je ook noemt, het komt voor 
in het repertoire van de accordeon. 
Het is een ontzettend jong instrument 
en daarmee zijn de mogelijkheden 
eindeloos.  Ook zal ze vertellen over 
haar werk bij theatergezelschap 
Babel te Rotterdam waar ze werkt 
met mensen met en zonder 
beperking.

• Voor de lezing vindt EbeP 
plaats! Wil jij bij iemand eten, 
of kun jij voor één of twee 
gasten koken? meld je dan 
uiterlijk 14 juni aan door 
te mailen naar ebep@
prometheusleiden.nl

Dolores Leeuwin is presentatrice van het 
programma ‘Het Klokhuis’, maar wist 
je dat ze een hele hoge score bij ‘De 
Nationale IQ test’ haalde?Ze kwam tot de 
ontdekking dat wat ze deed een naam 
heeft: hoogbegaafd. Ze werd daardoor 
geconfronteerd met ‘de norm’en hoe 
dwingend die is. Op deze avond is er 
voldoende ruimte om met elkaar in 
gesprek te gaan, dus: heb jij vragen aan 
Dolores? Stuur ze in via vraagbaak@
prometheusleiden.nl

23
woensdag

Dolores Leeuwin - Wie ben 
je, wat drijft je en wat heb je 
nodig?
Discord
20:30u

week 25

12
zaterdag

Actieve High-tea
Leiden
14:00u

Niets zo Prometheaans als een high-tea, 
maar ditmaal met een twist! Verplaats 
je door de stad en nuttig verschillende 
soorten thee en versnaperingen!

• Geef je uiterlijk donderdag 10 juni 
op door te mailen naar hogethee@
prometheusleiden.nl

• We hebben voor deze high-tea 
baksels nodig! Mail en bak voor ons en 
declareer (tot 5 euro) je ingrediënten.

Heb jij ook heel veel zin in de vakantie, maar weet je niet wat je met al deze tijd kan 
doen? Dan heeft de groetjescommissie hét ding voor jou! We hebben namelijk een 
heel mooi zomerpakket samengesteld. In het pakket zitten alle benodigdheden om 
een mooie zomerse dag in het park compleet te maken. Het mooie aan ons pakket is 
dat je er alleen van kan genieten, maar ook met iemand anders! Om dit voor jullie 
makkelijker te maken kan je tijdens je aanmelding aangeven of je aan een andere 
Prometheaan gekoppeld wilt worden. Deze samenkomst organiseren wij in het weekend 
van 19 en 20 juni. Het pakket gaat maximaal €3,00 kosten, dus meld je snel aan via de 
onderstaande link en haal dit mooie pakket bij ons op! Je kan je tot 10 juni aanmelden. 

https://forms.gle/7gWekJBRWj2KXpXj7


