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In deze nieuwsbrief:

● Van de Redactie

● Koffiebar Raini

● Juraini Radio

● Verveel je niet met Juraini Radio

● Juraini TV RadioBox

● Juraini Radio bestaat 1 jaar en dat wordt gevierd bij INCA MANIA

● Aftellen naar de verjaardag van Juraini

Welkom!

Dit is de vernieuwde Nieuwsbrief voor jou!
Dat is de nieuwsbrief voor familieleden, kennissen en vrienden van Juraini.
Je kunt de nieuwsbrief lezen op de computer of op papier.

Wil jij ook een exemplaar van deze nieuwsbrief? De nieuwsbrief staat ook op
www.juraini-ferary.nl
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http://www.juraini-ferary.nl


We zijn ook nieuwsgierig wat je van deze nieuwsbrief vindt!

Heb je tips voor ons? Of onderwerpen voor een volgende nieuwsbrief?
Misschien wil jij meewerken aan een volgende nieuwsbrief? Laat het ons dan weten!
Stuur een e-mail naar post@juraini-ferary.nl

Koffiebar Raini

Koffiebar Raini is een speciale huiskamercafé op Buurtschap Craeyenburch aan de
tijdelijke woning De Doelen 11 van Brasserskade 4 in Nootdorp. Hier is mogelijkheid
voor Juraini om samen met andere wat te gaan drinken.
 
Koffiebar Raini wordt georganiseerd door Juraini Ferary met een verstandelijk
beperking en een vorm van autisme.
 
Koffiebar Raini heeft als doel: nieuwe mensen ontmoeten, bijpraten en samen
koffie te drinken.
 
Koffiebar Raini is doordeweeks van maandag tot donderdag en begint om 19:00.

Vanwege de corona maatregelen dient u eerst de reserveren op de WhatsApp
nummer

Juraini Radio nu ook overal te beluisteren

Juraini Radio is uitgegroeid tot jouw 24/7 wereldwijd piratenzender, dat sinds 2 maart
2020 via een gratis streamingdienst uitzendt, verder zonder zendvergunning. Het
station draait vooral urban muziek, latin en latijns-muziek.
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De zender richt zich op alle jongeren, jongvolwassenen en volwassenen en werd in
het bijzonder door; Juraini Ferary opgezet om jongeren uit de randstad te bereiken.

Bij andere gehandicaptenzorginstelling staan wij er ook voor andere mensen met
een verstandelijk beperking, waar hun centraal staan.

Juraini Radio wordt zelf door Juraini gemaakt die dol is op muziek en het leuk vindt
om met geluidsapparatuur te werken en te presenteren. Juraini maakt zelf playlists,
bedien de muziekcomputer en interviewen gasten.

BOKS

BOKS is een nieuwe speciale horeca uitgaansgelegenheid voor familieleden,
kennissen en vrienden van Juraini.

BOKS wordt zelf door Juraini georganiseerd met een verstandelijk en vorm van
autisme.

BOKS heeft als doel: nieuwe mensen ontmoeten, praten met anderen en samen Iets
Drinken.

BOKS wordt momenteel in: Delft georganiseerd, we vragen ook aan andere Echte
Vrienden van de vriendenbureau om het ook in andere steden plaats te vinden.

BOKS is wekelijks op een zaterdag om 19.00 tot 23.00 uur en zondag om 14:00 tot
16.30 uur.

Lokatie van BOKS Ons activiteit bevindt zich bij Inca Mania, gelegen in de
binnenstad aan de Markt in Delft

Hoeveel kosten de drankjes bij Inca Mania?
Koffie € 2,50
Thee € 2,25
Fris € 2,75
Bier € 2,95
Wijn € 5,25

Het concept BOKS is 2021 bedacht door Juraini Ferary.

Verveel je niet met Juraini Radio



Veel mensen zitten op dit moment thuis vanwege het corona virus of hebben al de
griep te pakken en zijn ze ziek. Je hoeft verder niet te vervelen, want Juraini
Paradise draait 24/7 als non-stop muziek. Hier luister je urban, latin en
latijns-muziek, waar je lekker op kan dansen.

Juraini TV RadioBox

De beste hip hop en latin muziek van Nederland beluister je op Juraini Radio. 24 uur
per dag en 7 dagen per week beluister je de lekkerste liedjes die Juraini te bieden
heeft.

Nieuwsgierig naar de uitzending? Kijk dan eens op: www.juraini-ferary.nl/tv-radiobox/

Juraini Radio bestaat 1 jaar!

Afgelopen 2 maart 2021 was Juraini Radio jarig! En daar zijn we trots op ook! Trots
op de 1 jarig bestaan voor alle luisteraars van Juraini Radio en op meer dan 3 jaar
ervaring. Trots op de radio portalen die Juraini Radio toe heeft gevoegd aan hun
radioportal met meer dan duizenden radiozenders, trots op onze eigen website.
Juraini Radio maken we GeWOON samen. Op aanstaande woensdag 28 juli 2021
en zaterdag 31 juli 2021 zal Juraini dan ook stilstaan bij het jubileum radio feest bij
Bistro INCA MANIA aan de Markt 75 in Delft.

Aftellen naar de verjaardag van Juraini

Nog paar dagen… Dan is Juraini jarig en viert hij zijn verjaardag op woensdag 28 juli
2021 op Buurtschap Craeyenburch aan De Doelen 11 in Nootdorp. Op woensdag 28
juli 2021 om 12.00-13.00 uur is er ook een verjaardags uitzending op Radio Gemiva,
die net als Juraini Radio overal te beluisteren is.

Juraini krijgt een verrassingspakket van GTST

Op 28 juli wordt Juraini alweer 28 jaar en krijgt Juraini een verrassingspakket van
Goede Tijden, Slechte Tijden, omdat Juraini een grote fan is van Goede Tijden,
Slechte Tijden en dat Juraini interviews hebt gedaan met de castleden van Goede
Tijden, Slechte Tijden op zijn eigen 24/7 internetradio, genaamd; Juraini Radio, via
de GTST castleden managers. Verder mag Juraini ook een keer per maand naar
Goede Tijden, Slechte Tijden bellen.

Delftse Post stopt in Delft

RODI Media verspreidt al jaren de Delftse Post. Woensdag 1 september zullen we
dat voor de laatste keer doen, omdat met ingang van die datum de Delftse Post
ophoudt te bestaan. Delft op Zondag blijft wel wekelijks te verschijnen zoals u van
ons gewend bent.

LAATSTE WOORD

http://www.juraini-ferary.nl/tv-radiobox/


Wie dit stukje leest, heeft ons nieuwe nieuwsbrief al helemaal doorgebladerd. We
zijn erg benieuwd wat je ervan vond! Misschien kunnen jullie in de nieuwsbrief ook
een ingezonden brieven sturen met je eigen leuk verhaal, zie; de colofon.


