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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoewel het absoluut niet de bedoeling is je opgedane ervaring en vergaarde kennis te negeren of weg te gooien, is
het soms verstandig niet te veel achterom te kijken. Zoals Youp van ’t Hek ooit al zong: “Kijk niet om, als je omkijkt
ga je botsen.” De toekomst ligt immers voor je.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afgelopen week in de TestNetNieuws Weekly
Een verslag van de workshop Workshop Mobile Testen met Appium bij de werkgroep Testautomatisering.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najaarsevenement – “Continuous Everything”, Nieuwegein
Op 11 oktober 2017 vindt het interactieve en interessante najaarsevenement plaats. Ook dit keer een mooi
evenement met workshops, sprekers en interessante keynotes.
Om keuzestress te voorkomen hebben we op de website een beschrijving opgenomen van alle beschikbare
workshops.

Mocht je pas later aansluiten dan kun je hier terecht voor het bepalen van je eigen programma.

Vergeet in ieder geval niet je aan te melden via de website

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Testbash 2018 – 12&13 april, Utrecht
Na het succes van vorig jaar keert TestBash in 2018 terug naar Nederland. De call for papers staat open tot 17
september. Interesse om te spreken?
Ga naar de “continuous call for papers”.
Op de hoogte blijven van het evenement? Ga naar de website!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evenementen derden TestNet is een bijzonder actieve vereniging als het gaat om thema-avonden en
evenementen. Mocht je echter meer willen, dan kun je terecht op onze pagina “Evenementen Derden” waar
evenementen van derden worden aangekondigd. Met een kortingscode, dus zeker interessant!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine Het jubileumnummer van het magazine staat op de website.
Terugblikken op het jubileumevenement op de website met de foto's en de presentaties.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avonden (inclusief diner) zijn gratis toegankelijk voor leden
Niet-leden betalen 35 Euro (incl BTW). Inschrijving kan tot 3 dagen voor de thema-avond. Meld je alleen aan als je
ook werkelijk komt en meld je weer af als je onverhoopt toch niet komt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

