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De JAC maakt dit jaar een vliegende start. Afgelopen weken zijn we begonnen met het 
uitdelen van de JAC-fietslampjes. De lampjes dragen de kleuren rood en wit en worden onder 
andere uitgedeeld tijdens onze presentaties op het VLC. In de week van 14 februari waren wij 
op het Veenlanden College te vinden om te horen wat jullie van de gemeente vinden. Kans 
gemist? Op 1 maart komen we opnieuw naar locatie Mijdrecht. Ook zullen onze leden 
regelmatig in de dorpskernen te vinden zijn voor een gezellige babbel. 

Na, voor ons heel lang wachten, is het zo ver: we hebben een nieuwe website. Werd onze 
vorige website nog regelmatig beschreven met de woorden: ‘ouderwets, stoffig en saai’, het 
nieuwe oranje tintje doet ons weer helemaal goed. Neem snel een kijkje op www.jac-
derondevenen.nl.Wil je op de hoogte gehouden worden van onze laatste ontwikkelingen? 
Wordt dan lid van onze Hyves, Facebook of volg ons op Twitter. Daarnaast kan je je op onze 
blitse website ook inschrijven voor de nieuwsbrief.  

Om de JAC nog meer bekendheid te geven timmeren we alweer hard aan de weg voor een 
nieuwe actie. Hierbij maken toekomstige grafisch ontwerpers kans om een portfolio op te 
bouwen en kun je ons voortaan vanuit elke openbare ruimte een kaartje sturen met jou visie 
op de gemeente. Voor meer informatie kun je het beste onze nieuwe website in de gaten 
houden. 

Daarnaast zijn wij op zoek naar nieuwe leden met inbreng over Abcoude en Baambrugge! 
Ben jij gemotiveerd, maatschappelijk betrokken en woon je in Abcoude of Baambrugge? Wij 
zijn het aanspreekpunt voor jongeren in de hele gemeente de Ronde Venen. Elke maand 
komen wij bij elkaar om de actuele zaken met elkaar te bespreken. Want waar is behoefte aan 
bij de jongeren uit onze gemeente? Denk jij daar een antwoord op te kunnen geven? Kom dan 
vooral eens langs tijdens onze vergaderingen om te kijken of het je wat lijkt om in onze 
commissie plaats te nemen.  
 
Dus ben je nieuwsgierig, heb je een vraag of wil je iets onder de aandacht krijgen, aarzel niet 
en neem contact op met de JAC via info@jac-derondevenen.nl of kom langs bij een van onze 
vergaderingen.  
 

 


