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❑ Secretariaat

Joke Blom, CWI

Postbus 94079, 1090 GB Amsterdam

wiskgenoot@wiskgenoot.nl

www.wiskgenoot.nl

❑ Wintersymposium KWG 2016

Op zaterdag 9 januari 2016 vindt in het Acade-

miegebouw te Utrecht het wintersymposium

van het KWG plaats. Het symposium richt zich

op wiskundedocenten in het voortgezet on-

derwijs en andere belangstellenden. Dit jaar

is het thema ‘Analytische meetkunde’. Dit is

onderdeel van de curriculumvernieuwing wis-

kunde op havo en vwo. Doel van het symposi-

um is contacten tussen wiskundedocenten en

beroepsmatige beoefenaars van wiskunde te

stimuleren. Sprekers zijn dit jaar onder ande-

ren: Jeroen Spandaw (TU Delft), Frits Beukers

(UU) en Jaap Top (RUG). Nadere informatie

over het programma en de aanmelding wordt

in de loop van het najaar bekend gemaakt.

❑ BeNeLuxMC 2016 in Amsterdam

Op 22–23 maart 2016 wordt onder auspi-

ciën van het KWG, en in samenwerking met

het Belgische en het Luxemburgse Wiskun-

dig Genootschap, in Amsterdam het BeNeLux

Mathematisch Congres georganiseerd. Hierin

is bevat het 52ste Nederlands Mathematisch

Congres. Een van de hoofdsprekers tijdens

het congres is James Maynard die zal spre-

ken over de laatste spectaculaire ontwikke-

lingen met betrekking tot het priemparenpro-

bleem, waaraan hij een belangrijke bijdrage

heeft geleverd. Aan het einde van de eerste

dag worden in het Tropenmuseum twee pu-

bliekslezingen gegeven, door Marcus du Sau-

toy en Ionica Smeets. Daarna kan men tegen

gereduceerde prijs deelnemen aan een diner-

buffet. Noteert u BeNeLuxMC 2016 alvast in

uw agenda?

Recente publicaties van het KWG

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

81. Functionaalanalyse, Heinz Hanßmann, D 28, 2015.

80. Christiaan Huygens: Het Slingeruurwerk, Jan Aarts, D 32, 2015.

79. Galoistheorie, Frans Keune, D 24, 2015.

❑ Zebra-reeks (Epsilon Uitgaven)

45. Inversie, Jacques Jansen , D 10, 2015.

44. Labyrinten en doolhoven, Wim Kleijne, D 10, 2015.

43. De Strepen van de Zebra, Geertje Hek, D 10, 2015.

42. Sangaku’s, Hans van Lint en Jeanne Breeman, D 10, 2015.

41. Met passer, liniaal en neusislat, Ad Meskens en Paul Tytgat, D 10, 2015.

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

❑ Oproep voor nominaties N.G. de Bruijnprijs

Tot uiterlijk 1 oktober 2015 kunnen kandida-

ten nog worden voorgedragen, zie de oproep

op wiskgenoot.nl. Voordrachten richten aan

prof.dr. H.W. Broer, h.w.broer@rug.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 eens in de drie maanden 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 website

www.euro-math-soc.eu

❑ Oproep voor nominaties EMS-prijzen

Eenieder die op 30 juni 2016 nog geen 35 jaar

is en de prijs niet eerder ontvangen heeft, kan

genomineerd worden. Sluitingsdatum is 1 no-

vember 2015. www.euro-math-soc.eu/ems-prizes

❑ EMS Newsletter

De elektronische versie van de meest recente

uitgave van de EMS Newsletter is beschikbaar

via www.ems-ph.org/publications.php.

International Mathematical Union

❑ IMU website

www.mathunion.org

❑ IMU Newsletter

De twee-maandelijkse IMU Newsletter is be-

schikbaar via www.mathunion.org/imu-net.


