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A 
Aanvang 
De lezingen beginnen om 14.00 uur, de borrel om 16.15 uur, de buffetten om 17.30 uur en de dj 
om 18.30 uur. Koffie en thee staan klaar in de foyer vanaf 13.15 uur. 

Adres 
Het CWI ligt aan de Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam. 

Algemeen telefoonnummer 
Tijdens de festiviteiten is het CWI bereikbaar via 020 - 592 4003. 

Badges 
Uw badge ligt klaar in de foyer. 

Bars 
Voor koffie of een drankje kunt u terecht bij vijf bars, te weten in 

de Newtonzaal (Z010) 
Z009 
de centrale hal CWI 
het restaurant op de eerste verdieping en 
de feesttent (open vanaf 18.30 uur). 

Buffetten 
Vanaf 17.30 uur is het buffet open. U bent van harte welkom in 

de Newtonzaal (Z010) 
Z009 
de centrale hal CWI en het restaurant op de eerste verdieping. 
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C 
Cadeau 
Loopt u voor u vertrekt even langs de foyer om een herinnering aan deze reunie op te halen? 

D 
Diavoorstelling 
In het restaurant en in Z009 wordt vanaf 16.30 uur een doorlopende diavoorstelling vertoond. 
De dia's geven een fraai beeld van 60 jaar MC/CWI. 

DJ 
Vanaf 18.30 uur draait dj Lars Vegas in de feesttent. 

Dresscode 
Er is geen dresscode. 

E 
EHBO 
U vindt de EHBO bij de ontvangstbalie in de foyer. 

Eten 
De vier buffetten bieden vanaf 17.30 uur voor elk wat wils. 

Eindtijd 
De reunie eindigt om 23.00 uur. 



F 
Fietsenstalling 
Naast de ingang van de foyer is een onbewaakte fietsenstalling. 

Film 
In de Turingzaal is, vanaf 16.30 uur, een doorlopende vertoning van de "Rekenaarsters", een 
documentaire onder regie van Grietje Keller. 

Foyer 
De foyer vindt u op de begane grond bij de ingang van het CWI en van de congreszalen. 

G 
Garderobe 
Er zijn kapstokken op de begane grond. Er is geen bewaakte garderobe. 

H 
Hek 
Het eerste toegangshek naar het CWI aan de Kruislaan is uitsluitend bestemd voor voetgangers en 
fietsers. Het tweede hek aan de Kruislaan is open voor automobilisten. 

Hulp 
Heeft u vragen? Medewerkers met een gele badge helpen u graag. 



Ingang 
De ingang van de foyer is tevens de ingang naar de congreszalen. 

Invalidentoilet 
Er zijn twee invalidentoiletten op de begane grond, te weten 

een toilet achterin de foyer 
een in de centrale hal CWI. 

Er is geen invaiident:oiiet: op de eerste verdieping. 

Jassen 
Op de begane grond is een onbewaakte garderobe. 

Kaart 

I 

J 

K 
De plattegrond van het Science Park en van de begane grond van het CWI gebouw vindt u in dit 
info rmatieboekj e. 

Koffie en thee 
Koffie en thee staat voor u klaar bij de diverse bars. 

Kostbaarheden 
Er is geen bewaakte garderobe. Het CWI is niet aansprakelijk voor eventuele schade door diefstal 
of verlies. 



L 
Lezingen 
In de feesttent houden Jan Willem Klop, Lex Schrijver, Arjen Doelman en Peter Grunwald 
interessante lezingen. 
In de Turingzaal zijn de lezingen te volgen via een groot scherm. 

Lift 
De lift bevindt zich in de centrale hal CWI. 

Menu 
tapas: in de Newtonzaal 
Italiaanse gerechtjes: in Z009 
broodjes been ham en Zwitserse raclette: in de centrale hal CWI 

M 

goulash met rijst en een kaasplateau: in het restaurant op de eerste verdieping. 

Muziek 
De muziek in de feesttent wordt verzorgd door dj Lars Vegas. 
Hij start met zijn show om 18.30 uur. 

Ontvangst 
Graag verwelkomen wij u in de foyer vanaf 13.15 uur. Daar ligt uw badge klaar. 
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Openbaar vervoer rv 
Vanaf Amstel- en Muiderpoortstation rijdt bus 40 naar het Science Park aan de Kruislaan. bo 
Bus 40 rijdt overdag vier keer per uur en 's avonds twee keer per uur. (, 
http://www.gvb.nl/ 19~ 



p 
Parkeerkaart 
Houders van een blauwe parkeerkaart kunnen hun auto vlakbij de feesttent en de foyer parkeren. 
Voigt u s.v.p. de aanwijzingen van de beveiligingsbeambte. 

Parkeren 
Op het terrein kunt u gratis parkeren, ingang via het tweede hek op de Kruislaan. Voigt u s.v.p. de 
aanwijzingen van de beveiligingsbeambte. 

Partner 
Voor uw partner is geen badge gemaakt. 

Program ma 
14.00 
14.15 

14.35 

14.55 - 15.30 
15.30 

15 .50 

16.10 
16.15 
17.30 
18.30 
23.00 

welkom door prof.cir. J.K. Lenstra, algemeen directeur CWI 
prof.cir. J.W. Klop 
titel : MC-> CWI 
prof.cir. A. Schrijver 
titel : Over de enige vorm van hogere wiskunde die heftige emoties 

oproept in het land 
pauze 
prof.cir. A. Doelman 
titel: De dynamica van patronen 
dr. A. Grunwald 
titel: Statistisch priesterschap 
slotwoord door prof.cir. J.K. Lenstra 
borrelen in het CWI gebouw 
buffetten open 
dj Lars Vegas in feesttent 
einde 



R 
Restaurant 
Het restaurant bevindt zich op de eerste verdieping. U kunt hier terecht voor een hapje (vanaf 
17.30 uur) en een drankje (vanaf 16.00 uur). 

Roken 
Het CWl-gebouw en de feesttent zijn rookvrij. Roken is slechts toegestaan in de speciale 
rookruimte op de begane grond achter de centrale hal. 

Routebeschrijving 
Ringweg Amsterdam (Al0), afslag Watergraafsmeer S113, volg borden "Science Park", op 
Middenweg bij Kruislaan rechtsaf. Langs Jaap Edenbaan, onder tunnel door, tweede hek aan de 
linkerkant. 
http ://www.cwi.nl/about/directions. html 

T 
Tent 
De feesttent staat op het grasveld tegenover de ingang van het CWI en van de congreszalen. 

Van 14.00 uur tot 16.15 uur worden in de feesttent de lezingen gehouden . 
Er is plaats voor 300 gasten. 
Vanaf 18.30 uur kan in de feesttent worden gedanst. 

Toegangsbewijs voor de lezingen a> 
De feesttent heeft 300 zitplaatsen. Op volgorde van ontvangst van uw aanmelding krijgt u een wit 0 
of een geel toegangsbewijs. I JOrv 
Hoort u bij de eerste 300 aanmelders, dan ontvangt u een wit toegangsbewijs voor de feesttent,o 
Alie volgende aanmelders ontvangen een geel toegangsbewijs voor de Turingzaal. "f, 

19>-t 



Turingzaal 
De lezingen zijn in de Turingzaal via een groot scherm integraal te volgen. 

u 
Uitgang 
Na afloop van de feestelijkheden is alleen het tweede hek geopend om het terrein te verlaten. 

V 
Vegetarisch 
Alie buffetten serveren ook vegetarische gerechten en hapjes. 
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How to get there 

■ Cars 
• Take Ring road Amsterdam A 1 O 
• Exit 'Watergraafsmeer / S 113' 
• Follow signs 'Science Park' 
• On the Middenweg, turn right to Kruislaan 

■ Trucks / busses exceeding 3,35 m 
• Take Ring road Amsterdam A 1 O 

EAST 

,I 

• Exit 'Zeeburg / S 114' ~ 
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• Follow Zuiderzeeweg, Flevoweg, lnsulindeweg, Molukkenstraat, Mac Gillavrylaan 

Public transport 
Metro / bus 

• From Amsterdam Central Station or Duivendrecht per metro to Amsterdam Amstel Sta 
• Take bus 40 (near the trams) 

Tram I bus 
• From Amsterdam Central Station take tram 9 to Middenweg 
• At Kruislaan, take bus 40 
• From Amsterdam Muiderpoort Station, take bus 40 

• 
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