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Datum:
vrijdag 9 december 2016 14:14:28 Midden-Europese standaard)jd
Van:
Ruud Teunissen
Aan:
Ruud Teunissen

Mijn zoon is geboren op 06/07/05.
In Nederland is mijn zoon 10 jaar, 4 maanden en 19 dagen
of
11 jaar, 4 maanden en 18 dagen.
In de VS is hij 11 jaar, 5 maanden en 17 dagen.
Dus: hoe oud is hij?
TestNetNieuwsFlits November 2016 - 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen week in de TestNetNieuws Weekly
Deze week gaat Gerben de la Rambije in op robots in “De robots zijn in ontwikkeling, maar hoe
testen we deze robots?”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blijf lid!
Het goede nieuws: als je niets doet, blijf je lid en kun je ook volgend jaar weer genieten van de
thema-avonden en evenementen.
Mocht je je lidmaatschap op willen zeggen: dit moet voor 1 december via info@testnet.org.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema avond Noord 30 november 2016: Testen Creative destructie
Er is nog ruimte voor extra teams! Neem deel aan deze bijzondere avond en ga hands-on in
een Agile team met de pc-game Besiege wapentuig maken om een eiland te veroveren.
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Van visie tot realisatie via test tot het daadwerkelijk gebruik: alle aspecten komen aan bod met
als rode draad kwaliteit, communicatie, creativiteit, zelfsturing en het opleveren van waardevolle
producten. Allerhande situaties die je in je werk tegenkomt worden in deze workshop “beleefd”:
de teams worden losgelaten om zelf te denken en te sturen, creatieve oplossingen te verzinnen
en te testen.
Meld je aan op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 13 december 2016: Test het NBC netwerk
Durf jij de uitdaging aan? Weet jij hoe je met een team bestaande uit een tiental TestNetters het
WiFi netwerk van het NBC grondig aan de tand kunt voelen? Bezit jij de “helse” tools die nodig
zijn om het netwerk te kraken? En ben je bereid als team-captain het uiterste te halen uit het
netwerk en het team? Geef je dan nu op bij Rik Marselis via voorzitter@testnet.org!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De najaarsspecial staat op de website.
Terugblikken op het najaarsevenement 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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