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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

juni 2006

25 juni – 2 juli

❑ 7th Junior Mathematical Congress

Een congres voor jongeren van 15 tot 25 jaar, met

de nadruk op de groep tussen 15 en 20 jaar. Er wor-

den lezingen en seminars gegeven door de jonge-

ren zelf en door enkele uitgenodigde sprekers

plaats Tg-Mures, Roemenië

info www.uni-miskolc.hu/matjun7

27 juni – 3 juli

❑ Challenging Mathematics in and beyond the

Classroom

Conferentie over wiskundeonderwijs georganiseerd

door the International Commission on Mathemati-

cal Instruction (ICMI)

plaats Trondheim, Noorwegen

info www.amt.edu.au/icmis16

30 juni – 5 juli

❑ 3rd International Conference on the Teaching

of Mathematics

Conferentie over wiskundeonderwijs voor bachelor-

studenten, gecentreerd rond onder andere innova-

tieve onderwijsmethoden en technologie

plaats Istanbul, Turkije

info www.advancity.net/tmd/sites/ictm3

30 juni – 5 juli

❑ Computability in Europe 2006

Conferentie met als titel Logical Approaches to

Computational Barriers. Thema: het P versus NP

probleem

plaats University of Wales, Swansea, Verenigd Ko-

ninkrijk

info www.cs.swansea.ac.uk/cie06

juli 2006

3 – 7 juli

❑ Progress in ab initio modeling of biomolecules:

methods and applications

Workshop op het gebied van computational life

science, in het bijzonder modellering van biomo-

leculen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

10 – 14 juli

❑ Asymptotics, particles, processes and inverse

problems

Workshop voor statistici en kansrekenaars over

stochastische processen, ter gelegenheid van de

vijfenzestigste verjaardag van Piet Groeneboom

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

12 – 14 juli

❑ DEON’06

Workshop over deontische logica in de informati-

ca, met nadruk op artificial normative systems

plaats Utrecht

info www.cs.uu.nl/deon2006

17 – 21 juli

❑ Membrane Computing

Workshop over computerrekenmethoden die geïn-

spireerd zijn door modellen uit de biologie, in het

bijzonder door uit cellen bestaande mebranen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

18 – 21 juli

❑ 13th ILAS Conference

Conferentie van de International Linear Algebra

Society over verscheidene thema‘s in de lineai-

re algebra als lineaire algebra in de statistiek en

numerieke lineaire algebra

plaats Vrije Universiteit, Amsterdam

info staff.science.uva.nl/˜brandts/ILAS06

20 – 23 juli

❑ DES-TIME-2006

Internationaal symposium over de integratie van

technologie in het onderwijs

plaats Technische Universiteit Dresden, Duitsland

info www.des-time-2006.de

22 juli

❑ ICCG, BICGSTAB, and Jacobi-Davidson

Seminar naar aanleiding van het emeritaat van

Henk van der Vorst. Sprekers zijn onder meer Per

Christian Hansen, Bernd Fischer, Dan Sorensen en

Iain Duff

plaats Zalencentrum “In de Driehoek”, Utrecht

info staff.science.uva.nl/˜brandts/henkvdvorst

31 juli – 4 augustus

❑ Vierkant Zomerkamp

Zomerkamp met een wiskundige inslag georgani-

seerd door Vierkant voor Wiskunde voor kinderen

van groep 6–8 van het basisonderwijs (schooljaar

2005/2006)

plaats De Poelakker, Lunteren

info www.vierkantvoorwiskunde.nl
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augustus 2006

7 – 10 augustus

❑ Conference on Topology and Computer Science

Afscheidsconferentie voor Peter Collins and Mike

Reed over topologie en informatica met speciale

sessies over verzamelingtheoretische topologie,

theoretische informatica en continuumtheorie

plaats Oxford, Verenigd Koninkrijk

info www.illc.uva.nl/NewsandEvents/#item1045

7 – 11 augustus

❑ Vierkant Zomerkamp

Zomerkamp met een wiskundige inslag georgani-

seerd door Vierkant voor Wiskunde voor scholieren

van de eerste en tweede klas van de middelbare

school (schooljaar 2005/2006)

plaats De Poelakker, Lunteren

info www.vierkantvoorwiskunde.nl

14 – 18 augustus

❑ Vierkant Zomerkamp

Zie Vierkant Zomerkamp, 7–11 augustus

plaats De Poelakker, Lunteren

info www.vierkantvoorwiskunde.nl

21 – 30 augustus

❑ Stirring and Mixing in Turbulence: the Lagran-

gian Approach

Workshop over vloeistofdynamica en in het bijzon-

der turbulentie

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

22–30 augustus

❑ International Congress of Mathematicians 2006

(ICM 2006)

Drie prijsuitreikingen: de Fields medal (wiskundig

onderzoek), de Nevanlinna prize (theoretische in-

formatica), de Gauss prize (toegepaste wiskunde)

plaats Madrid, Spanje

info www.icm2006.org

25 – 26 augustus

❑ Vakantiecursus Wiskunde voor leraren 2006

Cursus wiskunde voor leraren in de exacte vakken

in vwo, havo en hbo. Thema: actuele wiskunde.

Ook op 1 en 2 september in Amsterdam

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info www.cwi.nl/events/2006/VC2006

27 – 31 augustus

❑ 27th Annual Conference of the International So-

ciety for Clinical Biostatistics

Internationale conferentie over theorie, methoden

en toepassingen van biostatistiek

plaats Genève, Zwitserland

info www.iscb2006.info

september 2006

1 – 2 september

❑ Vakantiecursus Wiskunde voor leraren 2006

Cursus wiskunde voor leraren in de exacte vakken

in vwo, havo en hbo. Thema: actuele wiskunde.

Ook op 25 en 26 augustusin Eindhoven

plaats CWI, Amsterdam

info www.cwi.nl/events/2006/VC2006

4 – 8 september

❑ 11th Seminar NUMDIFF

Seminar over het numeriek oplossen van differen-

tiaalvergelijkingen en algebraïsche differentiaal-

vergelijkingen

plaats University of Halle, Duitsland

info sim.mathematik.uni-halle.de/numdiff/Num-

diff11

5 – 8 september

❑ ECCOMAS CFD 2006 Conference

Europese conferentie over computationele vloei-

stofdynamica

plaats Egmond aan Zee

info www.eccomascfd2006.nl

11 – 15 september

❑ Islamic Architecture

Workshop over geometrische patronen in Islamiti-

sche kunst

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

18 – 27 september

❑ Environmental Dispersion Processes

Workshop over de ontwikkeling en analyse van

wiskundige modellen en simulaties van turbulent

transport van gas, kleine deeltjes of warmte

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

25 – 29 september

❑ EIDMA minicourse by Cheryl Praeger

Een minicursus van vijf dagen over permutatie-

groepen in algebra en combinatoriek

plaats Vrije Universiteit Brussel, België

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

courses/praeger/praeger.html

25 – 29 september

❑ Computer Science Logic 2006

Jaarlijkse conferentie van de European Associati-

on for Computer Science Logic (EACSL) voor zowel

logici als informatici

plaats Szeged, Hongarije

info www.inf.u-szeged.hu/˜csl06/geninf.php

oktober–november 2006

2 – 6 oktober

❑ Geometric and Multiscale Methods for Geop-

hysical Fluid Dynamics

Workshop over geofysische vloeistofdynamica,

parametrisatie van meso- en microschaaleffecten.

Toepassingen: meteorologie en klimaatsimulaties

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

11 – 13 oktober

❑ Conferentie van de Nederlands-Vlaamse Nume-

rieke Wiskunde Gemeenschappen

De eenendertigste conferentie. Thema’s: modelre-

ductie en hoge-orde discretisatie methoden

plaats Woudschoten

info www.cwi.nl/projects/wnw/conf2006

2 – 4 november

❑ Pioneering Software in the 1960s

Conferentie over de ontwikkeling van software in

de jaren zestig van de vorige eeuw

plaats CWI, Amsterdam

info www.cwi.nl/events

13 – 15 november

❑ Stochastics Meeting Lunteren

Jaarlijkse bijeenkomst voor statistici en stochastici

plaats Lunteren

info www.cwi.nl


