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❑ Secretariaat

Joke Blom, CWI

Postbus 94079, 1090 GB Amsterdam

wiskgenoot@wiskgenoot.nl

www.wiskgenoot.nl

❑ Nederlands Mathematisch Congres

Het 48ste Nederlands Mathematisch Congres

vond plaats op de Technische Universiteit

Eindhoven. Het was weer een succesvol con-

gres met meer dan 200 deelnemers en een

zeer veelzijdig programma. Terugkerend on-

derdeel van het NMC is de Algemene Leden-

vergadering van het Koninklijk Wiskundig Ge-

nootschap. Tijdens de ALV is André Ran una-

niem gekozen tot voorzitter van het KWG, als

opvolger van Gert Vegter. Het 49ste Neder-

lands Mathematisch Congres zal in Nijmegen

plaatsvinden.

❑ Philips Wiskundeprijs voor Promovendi

Tijdens het NMC 2012 hebben twaalf kandida-

ten een voordracht gegeven in de strijd om de

zevende Philips Wiskundeprijs voor Promo-

vendi. De prijs, een geldbedrag en een wissel-

beker, is toegekend aan Ruben van der Zwaan

promovendus van de Universiteit Maastricht

met de voordracht ‘Intentions matter’ over

een intuïtieve en efficiënte methode voor een

personalized search engine.

❑ Controle ledenadministratie

Nogmaals het verzoek de bij het KWG be-

kende adresgegevens te controleren. Uw ge-

gevens kunt u vinden op www.wiskgenoot.nl

/watbiedt/ledenlijst.php. Eventuele verbete-

ringen graag per e-mail naar de ledenadmi-

nistratie (admin@wiskgenoot.nl) met ‘mail-

adres Nieuw Archief’ als onderwerp en onder

vermelding van uw ‘relatienummer’.

Recente publicaties van het KWG

❑ Indagationes Mathematicae (www.elsevier.com/locate/indag)

Special issue devoted to: Floris Takens (1940–2010); S. van Strien and H. Broer (eds.),

Volume 22, issues 3–4 (gratis toegankelijk op www.sciencedirect.com).

❑ Epsilon Uitgaven (www.epsilon-uitgaven.nl)

72. Handboek wiskundedidactiek, Paul Drijvers, A. van Streun, B. Zwaneveld, D 34,00, 2012.

71. Kansrekening – een introductie, A.J. van den Brandhof, D 17,00, 2012.

70. Wiskunde in Werking van A naar B, M. de Gee, D 34,00, 2011.

69. De Riemann-hypothese – een miljoenenprobleem, R. van der Veen en J. van de Craats,

D 19,00, 2011.

66. Intuïtionistische Analyse – een constructief denkraam, D. van Dalen, D 21,00, 2011.

❑ Zebra-reeks (Epsilon Uitgaven)

34. De Ster van de dag gaat op en onder – rekenen aan zonsopkomst en zonsondergang,

A. Goddijn, D 10,00, 2012.

33. Ontwikkelen met Kettingbreuken, M. Kindt en P.W.H. Lemmens, D 10,00, 2011.

Manuscripten voor Epsilon Uitgaven kunt u mailen naar c.boss@epsilon-uitgaven.nl.

Platform Wiskunde Nederland

❑ Bureau PWN

Science Park 123, L013, 1098 XG Amsterdam

bureau@platformwiskunde.nl

pr@platformwiskunde.nl (publiciteit)

Tel: 020-5924006/06-51892525

www.platformwiskunde.nl

❑ PWN Nieuwsbrief

PWN publiceert maandelijks een PWN Nieuws-

brief, die op de website te vinden is. Actue-

le PWN informatie wordt verder zowel via de

website als via Twitter gegeven.

❑ Vakantiecursus voor leraren

PWN organiseert dit jaar de vakantiecursus

voor leraren met als titel ‘De exacte bena-

dering’. De vakantiecursus zal eind augus-

tus plaatsvinden, zowel op het CWI als op de

TU/e.

❑ Vacature redacteur Kennislink-pagina

PWN is op zoek naar een nieuwe redacteur

voor de Kennislink-pagina wiskunde.

European Mathematical Society

❑ 6ECM

Het 6th European Congress of Mathematics

vindt plaats op 2–7 juli, in Krakau, Polen.

Op de voorafgaande Council Meeting van de

EMS zullen het KWG en PWN vertegenwoor-

digd worden door Herman te Riele, Jan Wiege-

rinck en Wil Schilders. Voor nadere informatie,

zie www.6ecm.pl.

❑ Encyclopedia of Mathematics

De Encyclopedia of Mathematics open access

wiki is officieel in gebruik genomen. De web-

site is het resultaat van een samenwerking

tussen de EMS en Springer.

www.encyclopediaofmath.org


