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❑ Secretariaat
Joke Blom, CWI
Postbus 94079, 1090 GB Amsterdam
wiskgenoot@wiskgenoot.nl
www.wiskgenoot.nl
❑ Bruikleenovereenkomst de Boekerij
Het KWG beschikt volgens zijn statuten over
een ‘Boekerij’ van boeken en tijdschriften. De
boeken zijn bij de centrale bibliotheek van de
UvA ondergebracht, de meeste tijdschriften
bij de bibliotheek van het CWI. Op 20 november 2012 is er een nieuwe bruikleenovereenkomst gesloten tussen de Universiteitsbibliotheek van de UvA en het KWG betreffende
de Boekerij. Deze is al sinds mensenheugenis bij de UB in beheer, maar het werd tijd
om nieuwe afspraken hierover te maken. Een
catalogus van de Boekerij van G. Mannoury
uit 1907 kan op de UB worden geraadpleegd
of via de KWG-website (www.wiskgenoot.nl,
‘Wat is het KWG’, ‘Geschiedenis’).
❑ Wintersymposium 2013
Het jaarlijkse Wintersymposium heeft als
doel het stimuleren van contacten tussen
wiskundedocenten en beroepsmatige beoefenaars van wiskunde. Het is in de eerste plaats bestemd voor docenten en aankomende docenten in het voortgezet onderwijs, maar ook andere belangstellenden
zijn van harte welkom. Het thema van het
Wintersymposium 2013 is al enkele eeuwen oud, maar actueler dan ooit: het samenspel tussen wiskunde en natuurkunde. De
sprekers zijn Ute Ebert (CWI) met ‘Onweer
— veel nieuws van de plasma’s boven onze
hoofden’, Henk Broer (RUG) met ‘Atmosferische optica rond de horizon en Bernoulli’s

brachistochroon’ en Erik Verlinde (UvA) met
‘Een nieuwe kijk op de zwaartekracht’.
www.wiskgenoot.nl/watbiedt/wintersymposium13

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 Nieuwsbrief, die op de website te vinden is. Actuele PWN informatie wordt verder zowel via de
website als via Twitter gegeven.

European Mathematical Society
❑ EMS e-News 4, headlines
Zie www.euro-math-soc.eu/ems enews.html.
− De Europese Commissie heeft bepaald dat

artikelen geproduceerd met behulp van
subsidie uit het Horizon 2020-programma
online toegankelijk moeten zijn, hetzij via
‘gold’ hetzij via ‘green’ open access.
− Op 10 juli zijn de ERC Calls 2013 for Starting
and Advanced Grants gepubliceerd.
− De Europese Commissie heeft de laatste
calls onder het 7th Framework Programme
FP7 gepubliceerd.
❑ EMS Newsletter
De elektronische versie van de meest recente uitgave (September 2012) van de EMS
Newsletter is beschikbaar via www.ems-ph.
org/journals/newsletter/pdf/2012-09-85.pdf.
Van harte aanbevolen!

Recente publicaties van het KWG
❑ Indagationes Mathematicae (www.elsevier.com/locate/indag)
Special issue honoring Israel Gohberg; M.A. Kaashoek and H.W. Broer (eds.), Volume 23,
issue 4 (gratis toegankelijk op www.sciencedirect.com).
❑ Epsilon Uitgaven (www.epsilon-uitgaven.nl)
72. Handboek wiskundedidactiek, P. Drijvers, A. van Streun en 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 c.boss@epsilon-uitgaven.nl.
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