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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afgelopen week in de TestNetNieuws Weekly
Is het jullie opgevallen? De Weekly heeft een nieuw, fris uiterlijk.

Met natuurlijk een nieuw artikel:
Deze week de leukste/ergste testervaring van Menno van den Berg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najaarsevenement – “Continuous Everything”, Nieuwegein
Op 11 oktober 2017 vindt het interactieve en interessante najaarsevenement plaats.
Ook dit keer een grote diversiteit aan workshops:
Help, mijn team kan niet verbeteren!
Testing the bigger picture
Haal je rechter hersenhelft erbij!
Continu verbeteren met testverhalen
Open Source tooling als alternatief licentie tooling

Andreas Prins
Ash Winter
Eveline Moolenaars
Ard Kramer & Andreas Faes
Marcel Bakx, Simon Baars en Kevin van Klooster
Sjoerd Beckers, Frank Lansink en Mark
Jenkins pipeline met zowel functionele als security testen
Pieplenbosch

Kijk op de website voor een beschrijving van deze workshops.
En natuurlijk zijn er weer keynotes, parallelle sessies en een workshops.

Conclusie op basis van het aanmeldingen tot nu toe: Peter is een veelvoorkomende naam bij testers…
Voor hen die dat nog niet gedaan hebben, meld je aan via de website!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EuroSTAR – Als lid van TestNet krijg je korting!
Dear TestNet, As a EuroSTAR supporting organisation you can get an exclusive 15% off tickets as part of our
Early Bird offer until this Friday 22nd September. Feel free to share this link with your members so they can
download a 15% discount code: https://conference.eurostarsoftwaretesting.com/sig-discount-early-bird-special/
From 23rd September you can share your 10% discount codes that are valid right until the conference. Your unique
10% Supporting organisation discount code can be found
here: https://conference.eurostarsoftwaretesting.com/about/supporting-organisations/
Warm Regards, EuroSTAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

