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Gelieve gegevens voor deze agenda door te geven aan

onderstaand adres.

Please submit items for this calendar to the following

address.

Nieuw Archief voor Wiskunde,

Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden,

Postbus 9512, 2300 RA Leiden.

Email: naw@math.leidenuniv.nl

maart 2003

28 maart 2003

❑ Mathematical PhD-day 2003

Een ontmoetingsdag voor aio’s van het MRI en het

Stieltjes instituut. Sprekers zijn Henk Barendregt,

Frits Beukers, Jan van der Craats, Floris Takens en

Jaap Molenaar.

plaats Universiteit Groningen, Academiegebouw

info www.math.rug.nl/˜phdday

april 2003

11 april

❑ Optiver open dag

De optiehandelaar Optiver opent zijn deuren. Pro-

gramma: bedrijfspresentatie, lunch, college optie-

theorie en interactieve sessie arbitrage strate-

giëen en positie management.

plaats De Ruyterkade 112, Amsterdam

info http://www.optiver.com

15 april

❑ Statistische dag 2003

Jaarlijks congres van de Vereniging voor statistiek

en operationele research (VVS).

plaats Vrije Universiteit, Amsterdam

info www.vvs-or.nl/actueel

23–24 april

❑ Statistical Datamining

Workshop, geörganiseerd door Eurandom en Pro-

Enbis (een Europees netwerk dat zich inzet voor

toepassingen van statistiek in het bedrijfsleven).

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/workshops/2003

24 april

❑ Conferentie ICT in het wiskundeonderwijs

Thema’s: voorbeelden uit de klassenpraktijk van

de basisvorming, vmbo en Tweede Fase, overzicht

van de actuele stand van zaken, integratie van ap-

plets in de bestaande wiskunde methoden.

plaats APS, Utrecht

info www.aps.nl/wiskunde/K2.htm

mei 2003

1–2 mei

❑ Nederlands Mathematisch Congres

Openingsvoordracht door Robin Hartshorne en

slotvoordracht door Robbert Dijkgraaf.

Hugo Brandt Corstius is een van de sprekers op

het symposium Wiskunde, nodig en in nood.

plaats Katholieke Universiteit Nijmegen

info www-math.sci.kun.nl/nmc2003

12–16 mei

❑ Minicourse on Public Key Cryptography

Minicourse door Victor Shoup van het Courant In-

stitute, New York University.

plaats EIDMA, Eindhoven

info www.win.tue.nl/math/eidma/courses

17 mei

❑ Negende Symposium van de Historische Kring

Reken- en WiskundeOnderwijs

Reflecties op het didactische werk uit de jaren ’50

en ’60 van Pierre van Hiele, Wim Bos, Rudolf Troel-

stra en Jan Nieland.

plaats Hogeschool Domstad, Utrecht

info ed@fi.uu.nl

19–21 mei

❑ PhD students in Stochastics meeting

Jaarlijkse bijeenkomst van het netwerk Stochas-

tiek.

plaats Conferentiecentrum De Hoorneboeg, Hil-

versum

info http://www.cs.vu.nl/˜stochgrp/aionetwerk

/meeting/02.html

29–31 mei

❑ Information Theory and Combinatorics

Symposium over informatietheorie in de Benelux.

plaats Université catholique de Louvain, Leuven

info http://uclcrypto.org/benelux2002
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juni 2003

23–27 juni

❑ Minicourse on Total Positivity

plaats EIDMA, Eindhoven

info www.win.tue.nl/math/eidma/courses

23–28 juni

❑ Mathematical Techniques for Data Analysis and

Modelling of Intermittent Structures

Workshop gewijd aan het onderzoek naar cohe-

rente structuren in turbulentie en in chaotische

processen.

plaats Lorentz Center, Leiden

info http://www.lc.leidenuniv.nl

juli 2003

22–26 juli

❑ International Conference on Differential Equa-

tions

Tweejaarlijks aan differentiaalvergelijkingen ge-

wijd Europees congres.

plaats Hasselt (Belgie)

info www.equadiff.be

28 juli–2 augustus

❑ Conference diophantine approximation

Symposium ter ere van de zestigste verjaardag van

Robert Tijdeman, gewijd aan hoogtepunten van

zijn werk.

plaats Lorentz Center, Leiden

info http://www.lc.leidenuniv.nl/lorentz center

augustus 2003

4–8 augustus, 11–15 augustus

❑ Wiskunde zomerkamp voor kinderen

Zomerkampen georganiseerd door de stichting

Vierkant voor Wiskunde. met voor jongeren vanaf

10 jaar. Het eerste kamp op 4–8 augustus is be-

doeld voor kinderen uit de groepen 6–8 van de

basisschool en de brugklas, het kamp op 11–

15 augustus voor middelbare scholieren. (Kosten:

D 195)

plaats De Wildval, Lunteren

info http://www.vierkantvoorwiskunde.nl

22-23 augustus

❑ Vakantiecursus Wiskunde voor leraren

De cursus heeft het thema Wiskunde in het dage-

lijks leven.

plaats CWI, Amsterdam

info www.cwi.nl/events/2003/VC2003

25–27 augustus

❑ Special Functions, Representation Theory and

Applications

Conferentie ter ere van de zestigste verjaardag van

Tom Koornwinder.

plaats Korteweg-de Vries Instituut, Amsterdam

info http://staff.science.uva.nl/˜jstokman/work-

shop.html

22-23 augustus

❑ Vakantiecursus Wiskunde voor leraren

De cursus heeft het thema Wiskunde in het dage-

lijks leven.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info www.cwi.nl/events/2003/VC2003

september 2003

1–5 september

❑ Minicourse on Approximation Schemes for Ge-

ometric Problems

Cursus gegeven door Sanjeev Arora van Princeton

University.

plaats EIDMA, Eindhoven

info www.win.tue.nl/math/eidma/courses

oktober 2003–december 2003

1–3 oktober

❑ 2003 Conferentie van Numeriek Wiskundigen

Conferentie van de Nederlandse en Vlaamse nu-

merieke wiskunde gemeenschappen. Thema’s:

bewegende-randproblemen en matrixfuncties.

plaats Woudschoten, Zeist

info http://www.cwi.nl/events/2003/NumAnaly-

sis.html

4 december

❑ Benelearn 2002

Jaarlijkse Nederlands–Belgische conferentie op

het gebied van zelflerende algoritmen.

plaats Utrecht

info www.cs.uu.nl/people/marco/benelearn2002

9–13 december

❑ Workshop Representations of Lie groups

Internationale conferentie over harmonische ana-

lyse en homogene ruimten.

plaats Lorentz Center, Leiden

info http://www.lc.leidenuniv.nl/lorentz center


