Kat & Kunst©
Een project van CV Oranjebuurt
Ter gelegenheid van haar 77-jarig jubileum

“Wie hi tur foep vur zwart, wit en Oranje” recent aangekocht door het gemeentelijk museum in Helmond.

Carnaval vieren is een kunst. We kunnen stellen dat het cultureel erfgoed is. Een geoefend carnavalsvierder weet
wanneer het begint te kriebelen. En hij of zij weet ook dat het op aswoensdag afgelopen is. Vooruit één harinkje
nog. De kunst van het vieren bij CV Oranjebuurt ontstond onmiddellijk na de oorlog. Er viel toen immers heel
wat te vieren. Deze feestelijke beheersing is na 77 jaar nog springlevend. En vandaar ook dat we over erfgoed
spreken. De kunst het leven te verstaan is wellicht groter dan het alleen maar te vieren. Het is heerlijk om met
deze levenswijze belast te zijn. De kunst te vieren is een voorrecht!
Commissie Kat & Kunst CV Oranjebuurt

Kat & Kunst is een project van CV Oranjebuurt. Voor meer informatie info@cvoranjebuurt.nl

“Als de Kat thuis is …”
Wie zit er dan aan tafel?

Katten worden geassocieerd met Helmond. In het
verleden mepten we er immers lustig op los. Zo
gaat het verhaal.
CV Oranjebuurt heeft 77 jaar geleden het dier tot
haar symbool verheven. En symbolisch binden we
elk jaar de bel aan zijn staart. Ten teken dat hét
grote feest kan beginnen.
In 1982 presenteerden we voor het eerst kunst &
carnaval met de plaatsing van de eerste “Putter”
op de kruising van de Bernhardlaan en de
Emmastraat. Een trotse ietwat brutale kat op de
plek waar we elk jaar ons carnavalsfeest aftrappen.
De kat is 25 jaar geworden en toen helaas van zijn
sokkel gestolen. Na een koper- en bronsinzameling door de buurt hebben we op 15
februari 2009 een nieuw exemplaar kunnen
onthullen. Dankzij medewerking van de gemeente
heeft Willem van der Velde destijds een nieuw
beeld gemaakt. De Putter die we nu allen kennen.

Meer kunst in de buurt
Tijdens het aanstaande 7 x 11 jubileum willen we
die trouwe kat eren, zijn eigenzinnigheid vieren.
Op haar onafhankelijkheid proosten samen met de
buurt.
Een vermenigvuldiging van katten. CV Oranjebuurt
bestaat 77 jaar, dus 77 katten, 77 kunstwerken,
door 7 kunstenaars die elk één of meerdere unieke
ontwerpen gemaakt hebben om de buurt te sieren
en de kat te eren.
Inmiddels zijn er reeds 23 exemplaren verkocht. De
andere katten speuren naar een toekomstig
baasje. Zij kunnen de kat niet uit de boom kijken
maar willen aan uw gevel gezien worden. Een
kunstwerk wat uw verbondenheid met de buurt en
de stad benadrukt. Graag introduceren wij de
kunstenaars en hun projecten.
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Jan Vriends
Materiaal: Staal

Jan (1970) is stripmaker, schrijver en vormgever.
Publiceert boeken bij diverse uitgeverijen (Kluitman, Scriptum, Syndikaat) en schrijft en tekent
wekelijks strips in tijdschrift Tina. Van december 2021 tot januari 2022 exposeert de Cacaofabriek zijn
tekenwerk en is hij daar “artist in residence”.
De kat heeft nooit een hoofdrol gespeeld in de verhalen van Jan, altijd een bijrol. Jan moet
eerlijkheidshalve toegeven dat hij een hondenmens is. Toch waardeert hij de (huis)kat om haar
oorspronkelijke belangrijke taak: muizen en ongedierte vangen én om haar sierlijke waaghalzerij. Jan
ziet zijn ontwerp “de Dakhaas” dan ook graag op de nok van het dak balanceren, iets wat hij zelf met
zijn hoogtevrees nooit zou durven.
Zijn ontwerp is tweedimensionaal en in eigen lijnvoering (afgerond en licht
karikaturaal) met een knipoog naar La Linea, de tekenfilmserie uit de jaren zeventig
van de Italiaanse tekenaar Osvaldo Cavandol. Het is het silhouet van een kat in een
houding nader te bepalen op de nok (of dakrand) van de woning. Zichtbaar vanaf
de straat maar niet persé uit elke hoek. Het ontwerp ziet er subtiel en sierlijk uit.
Afhankelijk van de woning en de situatie maakt Jan een
schetsvoorstel in een foto gemonteerd. Elk ontwerp
wordt anders, maar door de lijnvoering en het materiaal
is het uniek en toch herkenbaar.

Betonijzer 6 - 9 mm gebogen en gelast. Montage
geklemd of anders.
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Charles den Theije
Materiaal: Glas in lood
In 1948 ben ik geboren in de
Emmastraat en groeide
verder op in Helmond-Oost
en op de Markt.
Na mijn studie in Weert
volgde de Pedagogische
Academie in Eindhoven en
de Academie Beeldende
Vorming in Tilburg. Daarop
volgde mijn benoeming aan
de Henricus Mavo waar ik
leraar handenarbeid en leerlingbegeleider was en na
een aantal jaren directeur
werd. De laatste 15 jaar was
ik, na fusie met het dr.Knippenbergcollege,
conrector.
Al die jaren bleef ik tevens
zelf beeldend bezig met
eigen vormen. Voor carnaval
maakte ik d’n Oitskieter en
d’n Oranjenbal. Maar ook
een levende kerststal enz.
Nu ik meer tijd voor mezelf heb, zijn er andere uitdagingen op mijn pad gekomen. Zo ben ik molenaar
geworden in Deurne, waar ik ongeveer 25 jaar geleden met mijn vrouw en drie kinderen ben gaan
wonen.

Uithangbord
En nu ligt er dus deze vraag van Carnavalsvereniging Oranjebuurt
voor het kat & kunst project. Mijn idee ontsprong aan de vormen
van mijn eigen dikke rode kat. De dertigerjaren sfeer van de
Oranjebuurt inspireerde mij.
Het is geworden: de kat, mijmerend achter/voor een glas in lood
raam met de kenmerkende kleuren en indeling.
Zo past het raam als uithangbord, tuinobject of raamdecoratie in
een wijk met veel katten. Zeker na dit project.
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Carla Sonnemans
Materiaal: Staal
Tijdens mijn opleiding aan de Academie voor
Schone Kunsten in Arendonk, waarin ik de richting
Schilderkunst heb gevolgd, heb ik me
gespecialiseerd in het thema ‘Huizen’.
Er bestaan heel veel soorten huizen, groot of
klein, in een rij of vrijstaand, laag en hoog. Huizen
zijn voor buitenstaanders ‘omhulsels’, waar je
elke dag langskomt. Het huis waarin men woont,
een leven opbouwt, behelst echter heel wat meer
dan alleen maar een omhulsel.
Achter al deze muren zitten mensen, mensen met
hun gevoelens. En deze zijn er, zonder uitzondering, bij iedereen.
Voor mij staan ‘huizen’ en ‘mensen’ voor
hetzelfde: je ziet de buitenkant, maar mist vaak de
binnenkant.
Door middel van een bel heb je de mogelijkheid
om bij mensen binnen te kijken; je toont
interesse, wil graag meer van de binnenkant zien.
Soms voor een vluchtige ontmoeting, vaker voor
een praatje.
Binnen de Oranjebuurt staan veel jaren 30-huizen.
Van oudsher hadden deze huizen een trekbel.
Tijdens carnaval wordt de Kat de Bel aangebonden.
De combinatie van oudere huizen, een kat en ‘de bel aanbinden’, heeft geleid tot mijn ontwerp.
Hiervoor heb ik contact gezocht met Antonie van Baars, een smid uit Asten. Na wat prototypen heeft
hij mijn ontwerp perfect vormgegeven. Doordat de kat met de hand gesmeed wordt, is elk exemplaar
uniek. De complete trekbel wordt geleverd, dus inclusief trekstang en binnen-bel. Of eventueel op uw
bestaande bel aan te sluiten.
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Arno Oberendorff
Materiaal: Beeld uit kunststof

Geboren in 1949 en opgegroeid in een creatief gezin, met een schilderende vader, een broer die leraar
kunstgeschiedenis en tekenen was en een broer die stedenbouwkundige en architect als beroep had,
werd Arno al snel geconfronteerd met creativiteit.
Al erg vroeg was tekenen, boetseren en schilderen en het bezoeken van musea, een hobby voor hem.
Zijn werk wordt wel eens omschreven als Carmiggelt-achtig werk. Al vroeg volgde hij lessen bij diverse
kunstenaars en instituten:
-

Tekenlessen: Guus Oberendorff en Berry van Bokhoven, Jo Manders
Het Gemerts atelier, Berry Bokhoven
CKE Eindhoven, model boetseren.
Schilderlessen: Jo Snijders, Misja van Daal
Boetseer en modeleer lessen: Jos Boetzkes

Arno exposeerde op diverse locaties en
galerieën en heeft veel in opdracht mogen
werken.
Werk van Arno in openbare ruimten is o.a. in
Helmond te vinden op Het Lambertushof, in de
Annawijk en op Suytkade.

Kat & Kunst is een project van CV Oranjebuurt. Voor meer informatie info@cvoranjebuurt.nl

Jaap Tempelaars
Materiaal: Beeld uit kunststof

Ik ben Jaap Tempelaars, 65 jaar en
woon in Helmond. Gelukkig getrouwd,
2 dochters en een prachtig kleinkind.
Ik slijt mijn dagen op het Dr. Kippenbergcollege waar ik met plezier werk.
Daarnaast mag ik graag de kwast ter
hand nemen.
Men mag mij amateur kunstschilder
noemen. Ik heb altijd al talent voor
schilderen gehad maar dit pas later
echt ontwikkeld omdat ik andere
paden gekozen heb in mijn werkzame
carrière.
Nu geniet ik er echter met volle teugen van. Ook bekwaam ik mij in beeldhouwwerk.
Het project van CV Oranjebuurt komt
dan ook op een mooi moment.
De kat is het eerste beeld dat ik ga
maken. En dat in meervoud, geweldig.
Een uitdaging die ik graag aanga.
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Leo van Kraay
Materiaal: Beeld uit kunststof

Leo is geboren in Helmond. Na
de middelbare school als
dessintekenaar begonnen bij
een grafisch bedrijf.
Na zijn pensioen boetseerlessen genomen bij Jos
Boetzkes, plaatselijk kunstenaar, en bij CKE in Eindhoven
model boetseren.
Verschillende exposities zijn
gehouden de afgelopen jaren
onder andere in Helmond en
Heythuijzen.
Opdrachten van:
-

ABN AMRO
Máxima
ziekenhuis
Eindhoven
OCGH

Enkele van zijn beelden zijn
permanent te zien op het
Lambertushof te Helmond.
Tussen de Watermolenwal en
de Kerkstraat.
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Petry Claassen
Materiaal: Beeld uit kunststof
Via haar beelden laat zij ons kennis maken met expressie, schoonheid, emotie en soms een vleugje
humor. In haar werk is altijd veel aandacht voor het handwerk. Door een losse boetseer toets te
gebruiken tonen haar beelden spontaan en dynamisch. Ging haar werk voorheen meestal over de
mens, tegenwoordig maakt zij regelmatig een uitstapje naar de dierenwereld waardoor verrassende
ontwerpen ontstaan. www.petryclaassen.nl
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77 Buurtkatten
Een gemeenschap, wijk ontleent haar identiteit aan de bewoners ervan. Maar ook aan de stijl van
huizen, faciliteiten, het “groen” en stratenpatroon. Daarnaast ook aan de kunst die er staat. Het
verrijkt.
Als we 77 katten in de buurt hebben kunnen we mogelijk zelfs een Kat & Kunstroute aanleggen. Met
een glimlach door de buurt lopen. Met trots de geuzenaam ‘Kattenmepper’ dragen. Helmonder en
Oranjebuurter zijn.
Van de aan u gepresenteerde katten zijn er bij voorinschrijving al enkele verkocht. Ook u willen we de
gelegenheid bieden nu reeds een voorkeur aan te geven. In principe zijn er per kunstenaar slechts 11
kunstwerken beschikbaar.
Tijdens een tentoonstelling in de vitrine van ‘t Speelhuis kunt u nog beter kennis maken met de
voorgestelde kunstwerken. Wij zullen het tijdstip van deze tentoonstelling kenbaar maken via onze
website. Maar we kunnen u ook een mail sturen. Vraag het ons op info@cvoranjebuurt.nl
Deze brochure is te verkrijgen tijdens ons jubileum gala (en op aanvraag via het bovenstaand email
adres).
U fleurt de buurt op, de meerwaarde van uw huis stijgt natuurlijk gigantisch en uw link naar carnaval
en ons buurtsymbool wordt onderstreept. De installatie van het kunstwerk wordt, in samenspraak met
u, gratis verzorgd door CV Oranjebuurt.
Met trots zoeken wij een huis voor ‘onze’ katten. Wilt u meer informatie over dit project neem dan
contact op met: Koen Smits, Thijs van Oorschot, Peter de Wolf, Rob Boon, Hein van den Reek. Of via
info@cvoranjebuurt.nl

Kat Kunstenaar

Prijs

Montage

11 Jan Vriends

€ 333,00

gratis

Mijn voorkeur gaat uit naar: _________________

22 Charles den Theije

€ 333,00

gratis

Mijn naam:

_________________

33 Carla Sonnemans

€ 444,00**

gratis

Mijn adres:

_________________

44 Arno Oberendorff

€ 333,00*

gratis

Mijn postcode:

_________________

55 Jaap Tempelaars

€ 333,00

gratis

Mijn telefoonnummer:

_________________

66 Leo van Kraay

€ 333,00

gratis

Mijn e-mail:

________@_______

77 Petry Claassen

€ 333,00*

gratis

Ik schrijf graag in voor Kat & Kunst

* Ook in brons uit te voeren, prijs in overleg
** Levering zonder bel
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Waarom?
Carnavalsvereniging Oranjebuurt (CV-OB), opgericht op 11
november 1945, zal in februari 2022 haar 77- jarig jubileum gaan
vieren. CV-OB heeft haar wortels in de Oranjebuurt en is trots op
haar buurt. In het kader van haar jubileum wil CV-OB aan haar
buurt een jubileumcadeau aanbieden. Een blijvend aandenken
aan het 77-jarig jubileum. Een cadeau dat “accenten verfraait
maar ook een aanleiding tot mooie gesprekken en verbondenheid
kan zijn”.
Bestuur & Leden CV Oranjebuurt
Meer informatie over dit project: www.cvoranjebuurt.nl
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