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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

september 2002

t/m 6 oktober 2002

❑ Wiskunstig

Een expositie die een link legt tussen wiskunde en

kunst. Met werken van Koos Verhoeff, Rinus Roe-

lofs, Tom Longtin en Peter Raedschelders. Naast

wiskunde in de kunst wordt er in de expositie ook

aandacht besteed aan wiskunde in de natuur en

wiskunde in-en-om het huis. Via diverse actieve

‘hands-on’ exhibits worden bezoekers uitgedaagd

zelf aan de slag te gaan met wiskundige vraagstuk-

ken.

plaats Explorion, Heerlen

info http://www.wiskunstig.nl

6 september–30 mei 2003

❑ Seminar on noncommutative geometry

Tweewekelijks seminarium

plaats Korteweg-de Vries Instituut, Amsterdam

info http://staff.science.uva.nl/˜npl/BC.htm

5–6 september

❑ ICT-Kenniscongres

plaats Nederlands Congres Centrum, Den Haag

info http://www.ict-kenniscongres.nl

9–20 september

❑ Workshop on higher-dimensional data

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.medstat.medfac.leidenuniv.nl/MS/HD

13 september

❑ Tweede ronde Nederlandse Wiskunde

Olympiade

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info http://olympiads.win.tue.nl/nwo

20-21 september

❑ The emergence of artificial languages

Conferentie Asian Contributions to the Formation

of Modern Science, met aandacht voor de taalkun-

dige aspecten van wiskunde in de diverse cultu-

ren.

plaats Universiteit Leiden

info www.iias.nl/iias/agenda/modernscience

23–25 september

❑ 6th International colloquium on grammatical

inference

plaats Amsterdam

info http://www.illc.uva.nl

25–27 september

❑ Woudschoten-conferentie 2002

27ste conferentie van de Nederlands-Vlaamse Nu-

merieke Wiskunde Gemeenschappen. Thema: Ein-

dige elementen.

plaats Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

info www.cwi.nl/˜jankok/woudschoten.html

27 september

❑ KUN Wiskundetoernooi

Jaarlijks wiskundetoernooi voor middelbare scho-

lieren.

plaats Katholiek Universiteit Nijmegen

info http://www-math.sci.kun.nl/math/wistoer-

nooi

oktober 2002

6 oktober

❑ 22ste Kubus dag

Jaarlijkse bijeenkomst van de leden van de Neder-

landse Kubus Club

plaats Leidse Instrumentmakers School

info a.f.van.der.plaat@hccnet.nl

7–11 oktober

❑ Stochastic models from statistical physics

plaats Eurandom, Eindhoven

info http://www.eurandom.tue.nl
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14–18 oktober

❑ Dutch Research Schoolweek in Logic

The aim of the event is to bring together the

Dutch logic community and to provide an up-to-

date overview of the projects carried out within

the school.

plaats Amsterdam

info http://www.ozsl.uva.nl

18 oktober

❑ CWI in bedrijf

plaats CWI, Amsterdam

info http://www.cwi.nl/events

18–19 oktober

❑ Jaarlijkse bijeenkomst van de Belgian Statisti-

cal Society

plaats Congrescentrum Rolduc, Kerkrade

info http://www.luc.ac.be/censtat/BSS2002

20 oktober

❑ Nationale wetenschapsdag

Universiteiten en onderzoeksinstituten openen

hun deuren voor het grote publiek.

plaats heel Nederland

info http://www.weten.nl

21–22 oktober

❑ BNAIC’02

plaats Faculty Club, Groot Begijnhof, Leuven

info www.cs.kuleuven.ac.be/conference/bnaic02

Belgian-Dutch conference on artificial intelligence

november 2002

november

❑ Advanced course: Intelligent data analysis

plaats Mitland hotel, Utrecht

info http://www.cs.uu.nl/siks/courses.html

1 november

❑ EIDMA Seminar coding, crypto & information

theory

plaats TUE, Traversegebouw

info http://www.win.tue.nl/math/eidma/codse-

minar.html

2 november

❑ Bètavrouw en Carrière

Derde lustrum van NIMF, het landelijk netwerk voor

vrouwen in de informatica, wiskunde, natuurkun-

de.

plaats Utrecht

info http://www.science.uva.nl/misc/nimf

7–9 november

❑ Analysis and optimization of stochastic net-

works

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/announcements.htm

11–13 november

❑ Bijeenkomst van stochastici

plaats Congrescentrum ‘De Werelt’, Lunteren

info http://www.cs.vu.nl/ lunteren

15 november

❑ Viering 10 jaar Stieltjes Instituut

plaats KIVI, Den Haag

info http://www.stieltjes.org/

16 november

❑ Jaarvergadering/studiedag NVvW

plaats Calscollege, Nieuwegein

info http://www.nvvw.nl

18–22 november

❑ Workshop on branes and cosmology

plaats Lorentz Center, Leiden

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

23 november

❑ Ars et Mathesis-dag

plaats Het Brandpunt, Baarn

info http://www.arsetmathesis.nl

25–27 november

❑ Innovative time integrators for PDEs

Internationale workshop numerieke analyse

plaats CWI, Amsterdam

info http://www.cwi.nl/events/2002/IIPDE

29 november

❑ Afscheidssymposium Marinus Kaashoek

plaats Auditorium VU, Amsterdam

info André Ran, ran@cs.vu.nl

december 2002

4 december

❑ Benelearn 2002

Twelfth annual Dutch-Belgian conference on ma-

chine learning

plaats Utrecht

info htttp://wwwcs.uu.nl/ marco/benelearn

9–13 december

❑ Workshop Representations of Lie groups

plaats Lorentz Center, Leiden

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

13 december

❑ EIDMA Cryptography working group

plaats Vergadercentrum La Vie, Utrecht

info www.win.tue.nl/math/eidma/cwg.html


