
Rien Osnabrugge: rasentertainer. 
1200 jongeren op Teenagershow 
 

Voor jong en oud is er van alles te doen in Scherpenzeel. Voor een gezellig avondje hoef je niet per 

se het dorp uit. Vandaag een verhaal over een Scherpenzeler die zich in de tijd dat er nauwelijks 

iets te doen was voor jongeren in Scherpenzeel, met succes heeft ingezet om daar verandering in 

te brengen. Een entertainer pur sang.  

 

Rien Osnabrugge en Jan Diteweg, jaren zestig 

Rien Osnabrugge is op 6 maart 1938 geboren in de Marktstraat als zoon van een aannemer. Hij is een 

van de negen kinderen in het gezin. Rien bezoekt lagere school De Glashorst en gaat daarna naar de 

MULO in Barneveld. Van jongs af aan is hij actief bij paardensportvereniging de Valleiruiters in 

Woudenberg. Op jonge leeftijd helpt Rien uitbater Van der Veer in het iets verderop gelegen 

etablissement Marktzicht (nu De Krommehoek). Dat gaat hem goed af en het werk bevalt hem. Met 

zijn sociale instelling is hij anderen graag van dienst  

Oskadi 

Als Rien van school afkomt, gaat hij bij de kruidenierszaak van Simon de Wit in Veenendaal werken. 

In die plaats ontmoet hij Jan Diteweg. Samen met hem en vriend Jan van de Kamp richt hij in 1961 

Oskadi op. In Scherpenzeel is weinig vertier voor de jeugd. Veel amateurbandjes uit de omgeving zijn 

actief en zo ontstaat het idee een Teenagershow te organiseren in de Eierhal tegenover Marktzicht. 

Oskadi hoopt op vijfhonderd bezoekers, maar er komen 1200 jongeren uit Scherpenzeel en wijde 

omgeving op af. Zelden is het hier zo druk geweest met bromfietsen als op die bewuste avond. In de 

krant verschijnen lovende berichten over onder anderen The Last Boys en The White Rocking Stars. 



Het eigen geld dat de organisatie in de Teenagershow steekt, verdient ze ruimschoots terug. Tijdens 

het feest wordt alleen cola geschonken. De Teenagershow smaakt naar meer. Oskadi organiseert 

daarna maandelijks een dansavond bij Boschzicht. Met succes! Hans van Bruggen en Adrie Doornebal 

zijn ook actief bij Oskadi. In 1968 neemt Wout Klumpenaar, eigenaar van Boschzicht, de organisatie 

van de dansavonden over. 

Entertainer 

Rien is ook politiek geëngageerd. In 1970 is hij gemeenteraadslid voor de politieke partij Gemeente 

Belangen in ons dorp. In 1971 trouwt hij met Clara Ploeg uit Overberg. Ze gaan op camping De Lucht 

wonen, waar Rien sinds 1968 kantinebeheerder is. Ook de winkel op de camping beheert 

Osnabrugge. In 1974 verhuizen ze met hun 1-jarige zoon Peter en 2-jarige dochter Arjenne naar 

camping Vrede Oord in Voorthuizen. Het gezin betrekt er een woning op het terrein van het 

recreatiepark. De kantinebeheerder is verantwoordelijk voor de organisatie van allerlei activiteiten 

voor de campinggasten. Dat is Rien op het lijf geschreven. Hij organiseert (besloten) feesten, 

bingoavonden en soundmixshows en ontpopt zich als een rasentertainer die zijn werk met veel 

plezier doet. Zijn altijd brede glimlach is daar het zichtbare bewijs van. 

Op de camping ontvangt hij jaarlijks de Scherpenzeelse ouden van dagen die tijdens hun dagje uit 

worden verrast met een door Osnabrugge bereid diner. Elk jaar draait Rien het Rad van Avontuur bij 

de rommelmarkt van het Huis in de Wei  De kinderen Arjenne en Peter gaan in Voorthuizen naar 

school. Later verruilt het gezin hun woning in Voorthuizen voor het ouderlijk huis in Scherpenzeel, 

waar moeder Osnabrugge nog woont. Vader is al in 1974 overleden. Mevrouw Osnabrugge woont 

aan de voorkant van het huis en Rien met zijn gezin aan de achterkant. Ondanks de verhuizing naar 

Scherpenzeel blijft Rien Osnabrugge op de camping in Voorthuizen werken. Als de gezondheid van  
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echtgenote Clara minder wordt, besluit hij de camping vaarwel te zeggen om te kiezen voor een 

rustiger bestaan, zodat hij meer aandacht aan vrouw en kinderen kan schenken. 

Cafetaria 

Op de Holevoet neemt Rien in 1985 een snackbar over (nu Cinderella). Clara is ongeneeslijk ziek en 

overlijdt in 1991. Inmiddels is zijn moeder verhuisd naar een bejaardenwoning, waar ze tot haar 

overlijden in 1993 woont. Drie jaar later wordt het woonhuis aan de Marktstraat omgebouwd tot 

snackbar: De Pitstop. Boven het cafetaria blijft de woonruimte in tact en daar gaat Rien wonen met 

zoon Peter en Brigitte Fuchten, die later met Peter trouwt. Helaas gaat het met Rien's gezondheid 

niet goed. Peter is inmiddels mede-eigenaar van De Pitstop, hij neemt samen met Brigitte de zaak 

helemaal over. Rien helpt af en toe nog en geniet ervan om in zijn vrije tijd een potje Rummikub te 

spelen met zus Miep en schoonzus Matje. Hij verhuist naar de Willaerlaan en in 2005 trekt hij bij 

Peter en Brigitte in als zij verhuizen naar de Vlieterweg. Wanneer kleinkinderen Jordy en Chloë zijn 

geboren, woont hij tot zijn grote genoegen dichtbij hen. Hij verhuist mee naar de Gaslaan wanneer 

het gezin daar naartoe trekt. Daar maakt hij in de tuin een mooi weiland voor zijn geitjes en geniet 

volop van zijn kleinkinderen. Rien Osnabrugge overlijdt in 2010 op 72-jarige leeftijd.  
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