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Opnieuw een reünie

Zoals al summier aangekondigd in de vorige nieuwsbrief wordt er
op vrijdagmiddag 13 februari 2004 voor de derde keer een reünie
gehouden van oud-studenten wiskunde en bedrijfs- en industriële
statistiek van de UvA. Natuurlijk zijn ook alle anderen die begaan
zijn met het reilen en zeilen van het Korteweg-de Vries Instituut
(voorheen de vakgroep wiskunde) welkom. Ter herinnering, de twee
vorige bijeenkomsten trokken 60 (november 1996) en 70 (maart
2000) deelnemers.
De reünie zal gehouden worden in zaal P227 (tweede verdieping)
van gebouw Euclides, Plantage Muidergracht 24, Amsterdam.
We denken dat het programma voor iedereen interessant is. Het
ziet er als volgt uit.

14.00 - 15.00 uur:
Welkom
Henk Pijls: Niet-commutatieve meetkunde
Alexander van Helm: Een wiskundige blik op datamodellering

15.00 - 15.30 uur:
Thee- en koffiepauze

15.30 - 16.30 uur:
Simone van Neerven: Hoe het kan lopen na een studie bedrijfs-
en industriële statistiek

Toevoeging: deze voordracht gaat niet door omdat Simone verhin-
derd is. In plaats daarvan zal Carla van den Oudenrijn (werkzaam
bij Philips Semiconductors Nijmegen) een voordracht houden met
als titel: Statistische consultancy bij Philips Semiconductors.

Geertje Hek: Met analyse en meetkunde op zoek naar patronen
Afsluiting

16.45 - ... uur:
Borrel
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Iets over de sprekers. Voor elke oud-student zal Henk Pijls een
bekend gezicht zijn. Hij is al van begin jaren 60 verbonden aan de
UvA, eerst als student, daarna als medewerker met als specialisatie
mathematische fysica. Alexander van Helm is in 1996 afgestudeerd
in de numerieke wiskunde en sinds 1998 werkzaam bij PinkRoc-
cade met als specialisme business intelligence en data warehousing.
Simone van Neerven is in 1999 afgestudeerd in de bedrijfs- en indus-
triële statistiek, nu werkzaam bij de KLM als six sigma specialist.
Geertje Hek heeft in Utrecht gestudeerd, en is sinds 2000 verbon-
den aan de UvA als medewerker. Haar specialisatie is dynamische
systemen.

We zijn ons er van bewust dat er geen ideale tijd bestaat voor een
dergelijke bijeenkomst: een doordeweekse avond of een (deel van
de) zaterdag brengen zo hun eigen problemen met zich mee. Ook
de vrijdagmiddag zal voor velen nadelen hebben, maar omdat het
programma uit een aantal delen bestaat is het natuurlijk mogelijk
bij een gedeelte van de middag aanwezig te zijn.
Als u naar de reünie komt, dan willen wij, in verband met de or-
ganisatie, dat graag zo snel mogelijk, maar vóór 1 februari weten.
U kunt dat telefonisch of schriftelijk doen of een e-mailtje sturen.
Aan deelname aan de reünie zijn overigens geen kosten verbonden.

Tenslotte nog een verzoek: zou u mogelijke belangstellenden op de
hoogte willen brengen van de reünie?

Voor informatie en opgave:

Mevr. Evelien Wallet
Secretariaat Korteweg-de Vries Instituut
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Plantage Muidergracht 24
1018 TV Amsterdam

telefoon: 020-525 5217
e-mail: ewallet@science.uva.nl
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Ik hoop u allen op 13 februari te kunnen begroeten!

Peter de Paepe
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