
 

 

Nieuwsbrief  26  oktober 2018 

Deze Nieuwsbrief gaat geheel over de Ars et Mathesisdag 2018 
 
Wij vragen u te reageren als u het volgende wil: 

- een lunchpakket (á €10), 
- een exposantentafel, 
- samen met een introducé komen (á €10), 
- een inzending voor de Lustrumprijsvraag inzenden. 

Meldt dit s.v.p. even in een mailtje aan het secretariaat. 
 
De A&M-dag is op zaterdag 24 november in Utrecht.   
 
We zijn te gast bij het Mathematisch Instituut en het Freudenthal Instituut van 
de Universiteit van Utrecht.  
De ontvangst is in de grote hal van het Minnaertgebouw. 
De voordrachten zijn in de collegezaal Pangea in het gloednieuwe Victor J. 
van Koningsberger-gebouw. Het Minnaertgebouw en Koningsbergergebouw 
zijn met elkaar verbonden met een korte luchtbrug. 
 

 
 
Parkeren kan op zaterdag gratis, voor zover er plek is, op het parkeerterrein 
voor het Hans Freudenthalgebouw aan de Budapestlaan. 
Aan het einde van de Nieuwsbrief vindt u een plattegrond met het 
parkeerterrein. 
  

mailto:info@arsetmathesis.nl?subject=A&M-dag%2024%20november%202018


Het gevarieerde programma vindt u in een bijlage en biedt de volgende 
onderwerpen: 
 

 

Tom Verhoeff deelt herinneringen 
aan zijn eerder dit jaar overleden 

vader, hoogleraar, kunstenaar en oud 
A&M-bestuurslid Koos Verhoeff 

Goossen Karssenberg vertelt over 
de bijzondere reis met zijn dochter 

Maite naar Iran.  
Hij kwam terug met tegeltableau met 

zijn eigen unieke ontwerp. 
Maite schreef er een boek over. 

 

 

7 kunstenaars brachten een 
“Ode aan M.C. Escher in het 

graan”. 
Zij maakten mathematische 

tekeningen in de graanakkers aan de 
OudeBildtdijk op ’t Bildt in Friesland.  

Ter gelegenheid van ons 35-jarig 
bestaan maakten we er een 

lustrumuitgave van. 
Klaas Lakeman gaat met ze in 

gesprek 



Henk A. van der Vorst maakte een 
kunstwerk voor het Hans 

Freudenthalgebouw aan de 
Budapestlaan in Utrecht. Hij vertelt 

erover in Een fijn gesprek. 

 

 

 

Klaas Lakeman maakte het 
jaarboek. Het is gewijd aan de 

kunstenaars Willem van Dam en 
Henk Rusman. 

Dit jaar geeft Rinus Roelofs een 
voordracht met als titel:  

Fragmenten van Oneindigheid 

 

 

Walt van Ballegooijen laat de 
inzendingen zien van onze 

Lustrumprijsvraag. 

Inzenden kan nog tot 11 november. 
De spelregels vindt u (nogmaals) in 

een bijlage bij deze Nieuwsbrief. 



Onze voorzitter Jan Stuip gaat in 
gesprek met de nieuwe exposanten 

 
 
Vergeet niet te reageren als u wilt meelunchen (á €10), als u een exposanten-
tafel wilt, of iemand als introducé (á €10) wilt meenemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Hans Kuiper 
secretaris Ars et Mathesis 
Rietdekkershoek 21 
3981 TN BUNNIK 

 030-6563905 
info@arsetmathesis.nl 
 
website 
linkedin 
facebook 

 

 
Parkeren voor het Hans Freudenthalgebouw aan de Budapestlaan. 
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