
Mitchell is niet alleen actief bij Defensie, 
maar ook bij het Rode Kruis! Dit zijn plekken 
waar men vaak snel en geconcentreerd 
moet werken omdat hun prestaties letterlijk 
het verschil tussen leven of dood kunnen 
betekenen. Hoe gaat onze spreker om 
met situaies waarin je fysiek en mentaal 
grenzen moet verleggen? Hij komt ons 
vertellen wat hij allemaal doet bij deze 
organisaties en neemt ons mee: richting 
de grens!

week 18

Bestuur Amaryllis
Marit Tijhuis
Praeses
praeses@prometheusleiden.nl

Sterre Mulder
Ab-Actis
ab-actis@prometheusleiden.nl

Eva van der Meer
Quaestor
quaestor@prometheusleiden.nl

Daphne Bras
Assessor Intern
intern@prometheusleiden.nl

Louise Lagarde
Assessor Extern
extern@prometheusleiden.nl

Kae Vogelzang
Assessor PR
pr@prometheusleiden.nl

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 17 
mei 

14:00u-15:00u

In de afgelopen decennia is het 
achtergrondgeluid in de oceanen 
toegenomen door menselijke activiteiten. 
Mariene organismen zijn erg afhankelijk 
van geluid, en deze toename in 
achtergrondgeluid zorgt voor 
verschillende effecten op het 
niveau van het individu, de 
populatie en zelfs het 
ecosysteem.

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

26
woensdag

01
dinsdag

Annabelle Kok - Effecten 
van antropogeen lawaai op 
mariene organismen
Discord
20:30u

Cluedo
Discord
20:30u

mei
20
21
05
woensdag

Mitchell Molenaar - Richting 
de grens
Discord
20:30u

11
dinsdag

Workshop Handletteren
Discord
20:00u

Wil jij je handschrift iets opvijzelen en 
leren hoe je de mooiste letters kunt 
schrijven? In deze workshop zullen 
we ons bewegen in de wereld van 
het handletteren. Leg scherpe 
potloden, papier en fineliners 
klaar want Sigrid van StudioSigrid 
gaat ons veel technieken leren!

• Geef je uiterlijk maandag 
10 mei op door te mailen 
naar handletteren@
prometheusleiden.nl

06
donderdag

Prometheaanse ontgroening 
- Theecantus 
Discord
20:30u

Een cantus en een ontgroening bij 
Prometheus?! Ja, je leest het goed! We 

zoeken de grenzen op, maar wel op 
zijn Prometheaans. Kom jij gezellig K3 

playbacken en tonen hoe goed 
jij je thee kan adten? Je mag zelf 

kiezen wat je drinkt. Of je nu 
eerstejaars bent of al zes jaar 

niet bent ontgroend, iedereen 
is welkom!

• Geef je uiterlijk 
woensdag 5 mei op door 

te mailen naar xenia@
prometheusleiden.nl

Want we hebben drank en drugs en 
drank en drugs. En jij ook als je meedoet 
met deze borreldag! Naast een (a)sociaal 
pakket met echte neppe XTC hebben we 
een Anti-cultuurquiz. Wie weet het meest 
over Temptation Island? Kom er deze 
middag achter! 

• Aanmelden is helaas niet meer 
mogelijk.

08
zaterdag

Borrelpakket en 
Anti-cultuurquiz
Discord
16:00u

22
zaterdag

Kookworkshop
Discord
‘s middags

Wil jij eens een avond niet je eten 
bestellen, maar heb jij al te vaak 
pasta pesto gegeten? Kom naar deze 
kookworkshop om je kookkunsten uit te 
breiden en nieuwe vaardigheden op te 
doen! Onder begeleiding van een echte 
chef gaan we een heerlijke curry maken.  
Je kan meedoen onafhankelijk van je 
woonplaats.

• Geef je uiterlijk donderdag 13 mei 
op door te mailen naar smikkelen@
prometheusleiden.nl

• De workshop is gratis en geschikt voor 
veganisten. Houdt wel rekening met 
kosten voor de ingrediënten.

week 20

week 22

Veel van onze activiteiten 
vinden plaats op onze
Prometheus Discord

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

Ben jij geïnteresseerd in de wereld van 
misdaad, maar ook van taal? Dan is 
deze lezing perfect voor jou! Meike de 
Boer doet onderzoek naar forensische 
spraakanalayse. Wil jij weten hoe klanken 
gebruikt kunnen worden bij het oplossen 
van misdaad? Wees er dan bij!

19
woensdag

Meike de Boer - Forensische 
spraakanalyse
Discord
20:30u

Wandelmomentje
Wil jij ook wat vaker naar buiten en contact hebben met Prometheanen? Kom dan wandelen 
met bestuur Amaryllis of laat je koppelen aan een mede-Prometheaan! 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/gGGrT22xPR5NBFjU6

week 19

12
woensdag

Pubquiz met Duivelsei
Discord
20:30u

‘Hmmm.... nog een pubquiz?’, is misschien 
wat je denkt, maar dit is niet zomaar een 
pubquiz. Dit is een heuse samenwerking 
met spelletjesvereniging Het Duivelsei! 
Bereid je voor op een spannende strijd, 
en laat Duivelsei zien dat Prometheus de 
ultieme kampioen is in pubquizzen!

Lang geleden bestond er een magisch 
fenomeen genaamd EbeP: Eten bij een 
Prometheaan! Wij willen dat magische 
fenomeen terugbrengen, maar dan 
aangepast aan onze huidige tijd. Wij 
zullen duo’s hongerige Prometheanen 
aan elkaar koppelen zodat jullie samen 
een maaltijd kunnen nuttigen. 

• Geef je uiterlijk 23 mei op als kok of 
eter door te mailen naar ebep@
prometheusleiden.nl

25
dinsdag

Eten bij een Prometheaan
Thuis
18:00u

week 21


