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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 2008

10 september

❑ Leven met Wiskunde

Afscheidscollege ‘Leven met Wiskunde’, ter gele-

genheid van het emiraat van Dirk Siersma

plaats Academiegebouw, Utrecht

info lc.leidenuniv.nl

12 september

❑ Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade 2008

De tweede ronde en tevens finale van de Ne-

derlandse Wiskunde Olympiade. De prijsuitreiking

vindt plaats op 14 november in Eindhoven

plaats TU Eindhoven, Eindhoven

info www.wiskundeolympiade.nl

15 – 16 september

❑ E.W. Beth Centenary Conference

Conferentie ter ere van de 100ste geboortedag van

E.W. Beth over zijn bijdragen aan de logica en de

geschiedenis van de logica en filosofie van de wis-

kunde en de wetenschap

plaats KNAW, Amsterdam

info www.knaw.nl

15 – 19 september

❑ Summer School on Elliptic and Hyperelliptic

Curve Cryptography

DIAMANT-Summer school over cryptografie op ba-

sis van elliptische en hyperelliptische krommen

plaats Eindhoven

info www.hyperelliptic.org/tanja/conf/summer-

school08

17 september

❑ E.W. Beth-symposium

Symposium voor een breed, Nederlandstalig pu-

bliek over wetenschappelijke filosofie ter nage-

dachtenis van E.W. Beth

plaats KNAW, Amsterdam

info www.knaw.nl

18 – 19 september

❑ Math tutoring: tools and feedback

Symposium over ontwikkeling en gebruik van in-

teractieve tools voor wiskunde onderwijs.

plaats Open Universiteit Nederland, Heerlen

info lc.leidenuniv.nl

22 – 24 september

❑ Workshop on Elliptic Curve Cryptography

Jaarlijkse workshop over cryptografie op basis van

elliptische krommen en aanverwante gebieden

plaats Utrecht

info www.hyperelliptic.org/tanja/conf/ECC08

22 – 26 september

❑ Logic and information security

Interdisciplinaire workshop over de logische ana-

lyse van protocollen voor veilige communicatie

plaats Lorentz Center, Leiden

info lc.leidenuniv.nl

23 september

❑ NWO-Talent Class

Eendaagse workshop voor promovendi en post-

docs over de verscheidene facetten van het leven

als wetenschapper

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl/talentendag

26 september – 17 april

❑ From Plato to Predicativity

Seminar op het gebied van de filosofie van de

wiskunde, bedoeld voor iedereen met wiskundi-

ge rijpheid vanaf masterniveau. Het seminar vindt

plaats op diverse vrijdagmiddagen

plaats Nijmegen, Utrecht

info www.math.ru.nl/˜landsman/PP.html

oktober 2008

3 oktober

❑ Junior Wiskunde Olympiade

Eerste Wiskunde Olympiade voor leerlingen van

klassen 1, 2 en 3

plaats Vrije Universiteit, Amsterdam

info www.math.vu.nl/juniorolympiade

3 oktober

❑ Curious Minds Too

Tweede internationale symposium van het onder-

zoeksprogramma TalentenKracht, waarbinnen on-

derzoek gedaan wordt naar de bètatalenten van

kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar

plaats KNAW, Amsterdam

info www.knaw.nl
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6 – 8 oktober

❑ Young European statisticians Workshop-YES II

Workshop met als doel jonge statistici kennis te

laten maken met de laatste ontwikkelingen op het

gebied van de analyse van hoogdimensionale da-

ta

plaats EURANDOM, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl

8 – 10 oktober

❑ Woudschoten Conferentie

33ste Woudschouten Conferentie voor Nederland-

se en Vlaamse numerici met als thema’s het nume-

riek oplossen van hoogdimensionale problemen

en biowiskunde

plaats Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

info wsc.project.cwi.nl/woudschoten.php

24 – 25 oktober

❑ Fast Fourier Transform: de wiskunde van MP3

en CT-scan masterclass

Masterclass voor leerlingen van 5/6 VWO met een

N&G of N&T profiel

plaats Universiteit Utrecht, Utrecht

info www.science.uu.nl/voorscholen/wiskunde

29 oktober

❑ De wiskundige onmogelijkheid van democratie

Eerste in een serie van vier lezingen, waarin de

sprekers laten zien hoe alomtegenwoordig wis-

kunde is en hoeveel plezier er aan te beleven valt.

De eerste spreker is Vincent van der Noort.

plaats Academiegebouw, Utrecht

info www.sg.uu.nl

november – december 2008

3 – 7 november

❑ EIDMA/DIAMANT minicourse on Lambda Calcu-

lus

Vijfdaagse minicursus over lambda calculus door

Henk Barendregt en Jan Willem Klop

plaats Technische Universiteit Eindhoven

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

4 november

❑ NWO-Talent Class

Eendaagse workshop voor promovendi en post-

docs over de verscheidene facetten van het leven

als wetenschapper

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl/talentendag

5 november

❑ De overeenkomst tussen wiskunde en kunst

Tweede in een serie van vier lezingen. Spreker is

Jan van de Craats. Zie ook 29 oktober

plaats Academiegebouw, Utrecht

info www.sg.uu.nl

8 november

❑ Studiedag/jaarvergadering NVvW

De jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vere-

niging van Wiskundeleraren

plaats Anna van Rijn College, locatie Albatros,

Nieuwegein

info www.nvvw.nl

10 – 14 november

❑ PDE approximations in Fast reaction - Slow dif-

fusion scenarios

Workshop over het modelleren, analyseren en si-

muleren van fast reaction-slow diffusion scena-

rio’s

plaats Lorentz Center, Leiden

info lc.leidenuniv.nl

12 november

❑ Wiskunde als misdaaddroom

Derde in een serie van vier lezingen. Spreker is

Robbert Dijkgraaf. Zie ook 29 oktober en 5 novem-

ber

plaats Academiegebouw, Utrecht

info www.sg.uu.nl

13 – 14 november

❑ Farewell workshop in honor of Geert Jan Olsder

Workshop met voordrachten van Melikyan, Ho,

Başar, Haurie, Heidergott, Cohen, Baccelli, Hau-

tus, Bernhard, Filar, Pourtallier en Van der Woude

plaats Technische Universiteit Delft

info www.tudelft.nl

15 november

❑ Ars et Mathesis-dag 2008

Lustrumbijeenkomst van de stichting Ars et Ma-

thesis over het grensgebied tussen kunst en wis-

kunde

plaats Paper Dome, Utrecht

info www.arsetmathesis.nl

17 – 19 november

❑ Stochastics Meeting Lunteren 2008

Jaarlijkse bijeenkomst van Nederlandse stochas-

tici en statistici

plaats Lunteren

info www.stieltjes.org/activities.php

19 november

❑ Liefde en wiskunde

Vierde in een serie van vier lezingen. Spreker is

Ionica Smeets. Zie ook 29 oktober, 5 en 12 novem-

ber.

plaats Academiegebouw, Utrecht

info www.sg.uu.nl

1 – 5 december

❑ KAM Theory and its applications

Workshop over Kolmogorov-Arnold-Moser theorie

in de theorie van dynamische systemen

plaats Lorentz Center, Leiden

info lc.leidenuniv.nl

3 – 5 december

❑ Distributed Sensing

Internationale workshop over de mogelijkheden

en uitdagingen die nieuwe technologische trends

bieden voor de monitoring van veranderingen in

biodiversiteit.

plaats CWI, Amsterdam

info lc.leidenuniv.nl

9 december

❑ NWO-Talent Class

Eendaagse workshop voor promovendi en post-

docs over de verscheidene facetten van het leven

als wetenschapper

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl/talentendag

2009

26 – 30 januari 2009

❑ Studiegroep Wiskunde met de Industrie 2009

De 67ste editie van de Studiegroep Wiskunde

met de Industrie, waarin wiskundigen werken aan

open problemen uit de industrie

plaats Conferentiecentrum WICC, WUR, Wagenin-

gen

info www.swi2009.wur.nl

30 januari

❑ Nederlanse Wiskunde Olympiade 2009

Eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olym-

piade.

plaats Deelnemende scholen

info www.wiskundeolympiade.nl


