DE INNERLIJKE MENS

DE KUNST VAN
DE CULINAIRE
MEESTERS
Eten is als kleur die je proeft en als vorm die je ruikt.
Zoals de schilder een werkelijkheid creëert met pigment,
zo kleurt de chefkok het palet van kleuren die een
smaakervaring creëert die je zintuigen verrassen. Ieder
zijn stijl is uniek en kent zijn eigen verhaal. Samen vormen ze het smaakpalet van deze Renkumse restaurants.

RESTAURANT DE KROMME DISSEL

0317-313118
www.krommedissel.nl
klein-zwitserland@bilderberg.nl

“KOKEN IS EEN AMBACHT WAARBIJ JE
GEBRUIK MAAKT VAN ZOVEEL MOGELIJK
LOKALE PRODUCTEN ZODAT DE GAST HET
GERECHT WIL INLIJSTEN.”
TONNY BERENTSEN

Restaurant De Kromme Dissel
Klein Zwitserlandlaan 5
6866 DS Heelsum

Een zomerdag in Renkum is te bewonderen bij
Bilderberg Hotel Klein Zwitserland. Hier kunt u op het
terras even lekker bijkomen en genieten van een kop
koffie of een mooi glas wijn en ondertussen genieten
van deze oude meester. De huidige meester, Tonny
Berentsen, Chef Kok van Restaurant de Kromme Dissel
welke al 46 jaar bekroond is met een Michelinster heeft
speciaal voor deze expositie een borrelplankje voor u
samen gesteld. Dat wordt dubbel genieten.

RESTAURANT CAMPMAN
“MET INSPIRATIE UIT SEIZOENS- EN
STREEKGEBONDEN PRODUCTEN,
VERRASSENDE GERECHTEN CREËREN.”
REMCO DOORNEKAMP

0317-312221
www.restaurantcampman.nl
info@restaurantcampman.nl

Bij Restaurant Campman in Gelderland, tussen de
bossen van Renkum en Wageningen, kunt u kennismaken met de regionale, culinaire meesters. Al sinds

Restaurant Campman
Hartenseweg 23
6871 NB Renkum

1854 creëren wij kunst, door middel van het koken met
seizoens- en streekgebonden producten. Alles op smaak
gebracht met kruiden uit onze eigen kruidentuin. Net
als menig beeldend kunstenaar laten wij ons inspireren
door het jaargetijde en de omgeving. Daarom passen
wij regelmatig onze menukaart aan. Even ontspannen
in een heerlijke, rustgevende omgeving. Wij bezorgen u
altijd weer een onvergetelijke ervaring.

RESTAURANT ADRIANO
“PASSIE, KWALITEIT EN VARIATIE
LEVEREN DE MOOISTE GERECHTEN.”
ADRIANO

026-3336423
www.restaurantadriano.nl
info@restaurantadriano.nl

In de Heveaanse bossen treft u het sfeervolle Restaurant
Adriano, waar chef-kok Adriano sinds 2006 kookt met passie
en liefde voor de Italiaanse keuken. Dagelijks worden er
culinaire creaties gemaakt met verse en seizoensgebonden
producten. De uitdagende en prikkelende gerechten worden

Restaurant Adriano
Oude Oosterbeekseweg 6-8
6869 VS Heveadorp

begeleid met heerlijke, vaak zelf geïmporteerde Italiaanse
wijnen. De gastvrije bediening zal uw ervaring compleet maken. In de zomer kan er gedineerd worden op een prachtig
gelegen terras en iedere zondagmiddag zijn wij geopend
voor een gezellige lunch.

RESTAURANT OUDE POST

“KOKEN IS KUNST… IS MEER DAN
SAMENSPEL VAN HAND EN BREIN, HET IS
EEN SPIEGELBEELD VAN DENKEN, RUIKEN,
PROEVEN EN ZIEN.”
ROBERT EN FRANK BREGMAN

0317-316091
www.oude-post.nl
info@oude-post.nl

Oude Post, gelegen in de unieke locatie van het “oude
Postkantoor van Renkum”, is een uitstekende eetgelegenheid.
Robert en Frank Bregman werken hier al ruim 5 jaar aan hun
unieke concept, kwaliteit voor een betaalbare prijs. Al 4 jaar
op rij beloond met een ‘Bib Gourmand’ van Michelin.
Wij verwelkomen u graag als gast voor een kopje koffie,
lunch of diner!

Restaurant Oude Post
Dorpsstraat 9
6871 AA Renkum
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HANS BREGMAN

De kiem voor de ontwikkeling van Renkum als kunstenaarskolonie wordt gelegd als Théophile de Bock in Renkum komt
wonen. Deze uit Den Haag afkomstige kunstenaar is al langer
bekend met deze streek. Op het einde van de jaren tachtig van
de negentiende eeuw werkt hij vanuit de Oranjerie van Kasteel
Doorwerth. Hij wist veel kunstenaars en kunstliefhebbers om
zich heen te verzamelen. In een koetshuis behorend bij Villa
Anna aan de Nieuweweg, trekt hij met zijn grote antiekverzameling veel kunstkenners aan. Ook Sieger Baukema, Cornelis
Kijpers, Piet van Walcheren, Hendrikus Alexander van Ingen,
Derk Wiggers behoren tot de kring van De Bock.

Dorp Renkum heeft veel te bieden. Natuurschoon, een
rijke papierhistorie, de Nederrijn stroomt vlak langs het
dorp, het Renkumse veer vaart tussen Renkum en Heteren
heen en weer en oorlogsherinneringen houden de Slag
om Arnhem levend. Fietsers zijn te gast in de gevarieerde Dorpsstraat. Op het Dorpsplein is het tijd voor een
korte rustpauze. Maar er is meer. Laat je deze zomer
van mei tot oktober verrassen door de openluchtexpositie ‘Renkum eert zijn oude meesters’ met schilderijen
van maar liefst 1.80 bij 2.40 meter groot. Snuif bij een
bezoek aan het dorp Renkum en de bosrijke omgeving
heuse kunsthistorie op. In de Dorpsstraat en omgeving
zijn levensgrote schilderijen van Renkumse kunstschilders
te bewonderen.

KOLONIE

Een van de grote aanjagers van deze unieke expositie
is galeriehouder Hans Bregman uit Renkum. ‘Ik ben al
decennialang vereerder van de Veluwezoomschilders,
waar de Renkumse kunstschilders deel van uitmaken.
Al dertig jaar organiseer ik exposities.’ Achter ‘Renkum
eert zijn oude meesters’ zit een plan op lange termijn.
‘Deze openluchttentoonstelling laat een greep zien van
achttien topwerken, afkomstig van particulieren, mijn
galerie en Museum Veluwezoom. Dat gaan we elk jaar
opnieuw doen, en verbinden er dan een thema aan vast
zoals landschap, water of luchten. De expositie heeft dus
een blijvend karakter.’

ALBERT ZIËCK
Een andere Renkumse inwoner speelt ook een grote
rol van betekenis rond de expositie en kunstuiting in het
algemeen. Niet voor niets is hij een trouwe deelnemer
aan de jaarlijkse Kunstroute in de gemeente Renkum:
Kunst- en letterschilder Albert Ziëck. ‘Ik heb van het
gezicht van alle Renkumse kunstschilders een schilderij
gemaakt ter grootte van 1 bij 1.20 meter. Deze schilderijen versterken dus de achttien kunstwerken van deze
kunstenaars die op canvasdoek o.a. in de Dorpsstraat
te zien zijn. Zie het als een creatieve aanvulling van
mijn hand. Dat doe ik graag want het is fantastisch dat
we op deze manier Renkum op de kaart zetten en de
kunst historie op een bijzondere manier via deze unieke
expositie koesteren.’

Koeien in de beek
onder knotwilgen
Hendrikus Alexander van Ingen
( 1846-1920)
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Renkum kent een verrassende kunsthistorie. Aan het
begin van de twintigste eeuw ontwikkelt het dorp Renkum
zich tot een ware kunstenaarskolonie. Het dorp kent in
die tijd nog vele pittoreske boerderijen en akkers.
Het ligt aantrekkelijk aan de rivier de Rijn met uiterwaarden. En is omringd door dichte bossen, vergezichten en
heidevelden. Bovendien is Renkum verrijkt met beken en
sprengen. Dat inspireert kunstschilders.

PICTURA VELUVENSIS
Steeds meer schilders vestigen zich daarom in Renkum.
Overal in het dorp zie je ateliers of schilder- en werkruimtes in of bij woningen ontstaan. In het topjaar 1910
zijn 144 werkende en 70 kunstlievende leden bij de
inmiddels opgerichte kunstvereniging Pictura Veluvensis
aangesloten. Er volgen succesvolle exposities en de
creativiteit spat er in Renkum van af.

fotografie schilderijen “Willanka Renkum”
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