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Voorzitter, Jan Albers, van Stichting Het Vogeljaar

koninklijk onderscheiden

Jan Albers heeft hel feit van het bereiken van de zeventigjarige leeftijd en dat hij veertig jaar in de

redactie van Het Vogeljaarzitting heeft gehad, aangegrepen om zich uit de redactie van Het Vogel-

jaar terug te trekken. Rob A. Kole (tevens voorzitter van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken)

en Pierre Maréchal (tevens Project Ecologische en Economische Betekenis van Vogels van de Stich-

ting Mondiaal Alternatief) hebben inmiddels hel redactieteam versterkt. Zij zijn in de hechte gemeen-

schap van de redactie opgenomen.

Wij danken Jan Albers zeer voor zijn inbreng gedurendede afgelopen veertig jaar en wij hopen dat

de nieuwe redactieleden in zijn voetspoor het werk zullen voortzetten.

Jan Albers zal voorzitter blijven van de Stichting Hel Vogeljaarenhierdoor toch nauw verbonden blij-

ven aan ons tijdschrift.

De bovengenoemdejubileumdag stond in het teken van de Grutto, een vogelsoort die kenmerkend

is gebleven voor deZaanstreek. Getuige ook de titel 'De Grutter’ die hel verenigingsbladheeft mee-

gekregen.

Ter gelegenheidvan het vijftigjarigJubileum van deze één der oudste vogelbeschermingswachten van

Nederland werd daarom een themanummer over de Grutto uitgegeven. Een deel van het gesprokene

tijdens de Jubileumdagkan men in deze interessante uitgave terugvinden. Negen specialisten heb-

ben gezamenlijk een bijzonderboekje van 72 bladzijden tot stand gebracht, dat tevens als nummer

1 van de dertiende Jaargangvan 'De Graspieper' zal verschijnen. Voor steltloperliefhebbersenin het

bijzonder voor geïnteresseerdenvoor de Grutto is het een belangrijke uitgave met daarin vermeld de

nieuwste ontwikkelingen over het onderzoek aan deze weidevogel.

Bovendien werd op deze Jubileumdageen boekje uitgegevendat de titel 'Herinneringen aan 50 jaar
Vogetbeschermingswerk 'Zaanstreek' 1943-1993’ heeft meegekregen.

Hierin hebben Jos Lap en Martien Roos de geschiedenis van vogelbeschermingswachtuit de mond

van vijf oud-voorzitters (Jan Albers, Frans SJollema, Wim de Haas, Dirk Uitslager en Mart van Herp)

van de verenigingopgetekend.

Hoogtepunten en bijzondere gebeurtenissen uit de afgelopen vijftig jaar worden daar in naar voren

gebrachten zijn verluchtigd met historische foto’s en afdrukken van historische documenten.

Dit boekje over de geschiedenis vande jubilerendevereniging en hun voorzitters kost f 4,- (exclusief f 2,70

verzendkosten), terwijl de prijs van het boekje over de Grutto f 6,- kost (exclusief f 2,70 verzendkosten).
De boekjes zijn te bestellen door overmaking op postgiro 484 295 ten name van de Vogelbeschermings-
wacht 'Zaanstreek', Koog aan de Zaan, onder vermelding van het gewenste.

Jaap Taapken

Ter gelegenheidvan het vijftigjarig bestaan van de Vogelbeschermingswacht ’Zaanstreek’, is aan Jan

Albers wegens het feit dat hij veertig jaar voorzitter en redactielid van de Stichting Het Vogeljaar is

en op grondvan zijn verdere verdiensten voor de maatschappij (zie Het Vogeljaar 40 (2): 51-55, 1992)

op de jubileumdag, 17 april 1993, in het Cultureel Centrum ’De Bres’ te Wormerveer bij Koninklijk

Besluit nummer 93.002923 d.d. 2 april 1993 toegekenden uitgereikt de eremedaille verbonden aan

de Orde van Oranje Nassau in goud.
De eremedaille werd aan hem uitgereikt door de loco-burgemeesteren wethouder van financiën van

Zaanstad, de heer P. Oudega.

Het eremedaille verbondenaan

de Orde van Oranje Nassau in

goud wordt bij Jan Albers door

zijn vrouw Clara opgespeld ter-

wijl de loco-burgemeester van

Zaanstad, de heer P. Oudega
(links), lachend toekijkt. Pur-

merend, 17 april 1993.
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