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Kunstwerk Beatrixpark onthuld 
22-9-2013 door: Redactie 
Voor de bewoners van de Prinses Beatrixstraat in Horst was het zaterdag 21 september een 
speciale editie van Burendag. In het bijgelegen parkje werd namelijk een kunstwerk onthuld. 
Maandenlang waren de buurtbewoners bezig met het kunstwerk en eindelijk konden ze het eind 
resultaat zien. 

 

 

 

“Vanaf eind mei ben ik met enkele buurtbewoners bijna dagelijks bezig geweest met het kunstwerk”, 
begint Lei Brouwers, ‘hoofd-plakker’. Hij vindt het jammer dat het klaar is, maar hij is erg trots. “Het is 
toch goed dat het af is, want zo kan iedereen er van genieten. Als andere mensen het mooi vinden, dan 
ben ik pas helemaal tevreden.” Begin 2011 ontstond het idee voor een kunstwerk in het Beatrixpark. 
Onder anderen Sonja van Giersbergen nam het initiatief. “Sonja Arts en ik zijn de ‘regelnichten’ van de 
buurt. Wij regelen eigenlijk alles wat er hier gebeurt, dus ook het kunstwerk. Wij hebben het in werking 
gezet.” 

Kunstenares Jacqueline Hanssen heeft het ontwerp en de mal gemaakt. De buurtbewoners mochten de 
mal beplakken met mozaïeksteentjes. Dit nam enkele maanden in beslag. “Iedereen heeft zijn steentje 
bijgedragen. Iemand die niet kon plakken, bracht bijvoorbeeld de koffie rond. Het was een project van 
de hele buurt. Het kunstwerk was een middel om de band met de bewoners hechter te maken. Ik vind 
het belangrijk dat we samen iets kunnen betekenen voor de buurt en het Beatrixpark”, vertelt Van 
Giersbergen. 

Na lang wachten, was het dan eindelijk zover. Het kunstwerk werd onthuld. Alle aanwezigen kregen 
een zonnebril, want volgens Hanssen zal het schitteren en glimmen. Er waren veel ‘Oh’s’ en ‘Ah’s’ te 
horen toen het plastic eraf werd gehaald. Iedereen was enthousiast. “Zoiets zie je nergens, dit is uniek. 
Het is zo mooi. Ik denk wel dat dit kunstwerk onze buurt bekendheid zal geven. Het is prachtig”, zegt 
Brouwers trots. 

 


