
 

HEEMSTEDE Burgemeester Astrid Nienhuis heeft 
vrijdagochtend 16 oktober de prijzen uitgereikt aan de 
winnaars van de Adriaan Pauw-kunstwedstrijd.   

HOED Deze wedstrijd werd eerder dit jaar uitgeschreven door de 
Lionsclub Heemstede-Bennebroek. De uitreiking vond plaats op het 
pleintje voor het raadhuis van Heemstede. De eerste prijs is 
gewonnen door Ria van Breukelen. Zij maakte een prachtige 
Adriaan Pauw hoed van klei en won met 156 stemmen. Tweede 
werd Ton van Ierschot met een tweeluik met 103 stemmen en derde 
Chris van Lieshout met een schilderij van Adriaan Pauw met een 
pauw met 78 stemmen. Zij wonnen respectievelijk een cheque van 
500, 250 en 100 euro. 

CREATIEF MET KLEI Winnaar Ria van Breukelen is na haar studie 
gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg. Naast haar betaalde 
baan is ze vaak creatief bezig met klei en maakt keramische 
beelden. Toen zij over de wedstrijd hoorde besloot zij al snel de 
opvallende hoed van Adriaan Pauw te gaan maken.  

PRACHTIG WERK De Burgemeester sprak over een keurige 
prijsuitreiking op anderhalve meter. “ik ben blij dat dit op deze 
manier nog kan. Iets dergelijks vergt nogal wat in deze tijd. Voor de 
prijswinnaars is het natuurlijk veel leuker dat we dit fysiek kunnen 



doen. Dan heb je toch nog een klein feestje en dat is heel belangrijk 
in het kader van het Adriaan Pauwjaar 2020. Ik hoop dat we dit 
bijzondere jaar nog een keer op iets grotere wijze kunnen 
herdenken”. Ook stak de Burgemeester haar bewondering over de 
ingeleverde kunstwerken niet onder stoelen of banken. “Er is 
prachtig werk geleverd”. 

JURY In het kader van het Adriaan Pauwjaar 2020 organiseerden de 
Lions, in samenwerking met de Stichting Adriaan Pauw begin maart 
deze wedstrijd met als insteek een kunstwerk te maken over 
Adriaan Pauw. Nadat een vakjury een keuze had gemaakt, kon het 
publiek stemmen. Maar liefst 656 mensen maakten van deze 
gelegenheid gebruik en dit resulteerde in deze uitslag. Opvallend 
was de gevarieerdheid aan inzendingen: van schilderijen en 
gouaches tot keramiek, en van portretten tot afbeeldingen van het 
Oude Slot aan toe, allemaal van een heel hoge kwaliteit. Hetgeen 
toch wel bewijst dat de creativiteit van de Heemstedenaren groot 
is.  

LIONS Lions Club is een wereldwijde serviceorganisatie met 
ongeveer 46.000 Lionsclubs met in totaal 1400.000 leden. 
Nederland heeft 435 lokale Lionsclubs, waaronder ook 
Heemstede/Bennebroek. De organisatie zet zich lokaal en 
wereldwijd belangeloos in voor goede doelen. Met de kunstzinnige 
Adriaan Pauw wedstrijd benadrukte de lokale Lionsclub extra haar 
verbondenheid met Heemstede. 
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