
De geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca. 

In een serie artikelen in deze krant beschrijft Vereniging Oud-Scherpenzeel de geschiedenis van de 

Scherpenzeelse horeca. Maken we tegenwoordig veelvuldig gebruik van de sociale media, vroeger 

werden onderlinge contacten vooral onderhouden tijdens het nuttigen van een drankje in één van 

de etablissementen die Scherpenzeel rijk was en waarvan er verschillende nog altijd bestaan. 

Vandaag de eerste aflevering. We gaan terug in de tijd en belichten de historie van partycentrum 

Boschzicht vanaf de oprichting.  

 

Boschzicht rond 1925 

Hotel Pension Boschzicht werd in 1921 opgericht door Wout van Oostrum. Het hotel lag op de grens 

van Scherpenzeel en Woudenberg, op de hoek van wat toen de Groote Steeg en de Achterstraat 

heette. Op dezelfde locatie is het huidige partycentrum nog steeds gevestigd. Tot die tijd had Wout 

van Oostrum daar een agrarisch bedrijf dat hij samen met zijn vrouw Marie Blanken bestierde. In de 

boerderij begon Wout 

een café met daarbij 

een 

kruidenierswinkeltje. 

Kort daarna werd het 

pand gebouwd dat er 

ook nu nog staat. In 

de volksmond werd 

Boschzicht toen ‘De 

Sociëteit’ genoemd. 

Dat de Sociëteit er zijn 

bijeenkomsten hield 

was ook op de gevel 

te zien, want daar was 

de naam duidelijk 

zichtbaar 

Begin vorige eeuw 



aangebracht. Nog altijd houdt de Sociëteit haar bijeenkomsten in Boschzicht. Voor 11 borreltjes 

betaalde je bij Van Oostrum toen een gulden. Kom daar nu nog maar 

eens om! Voor 1940 werd het winkeltje gesloten. Wout van Oostrum 

was zijn tijd ver vooruit, want vanaf het begin was Boschzicht een 

multifunctioneel gebouw. Al in 1921 was er een openbare verkoping 

door notaris Bolk van acht drachtige, bijna uitgetelde varkens. Maar 

ook veel verenigingen, politieke partijen en vakbonden maakten sinds 

de oprichting gebruik van de mogelijkheden van Boschzicht. Vanaf het 

eerste uur oefende de schietvereniging er en ook toneelopvoeringen, 

gymnastiekuitvoeringen en concerten van mondharmonicavereniging 

Bravo en accordeonvereniging Fortissimo waren allemaal te zien en te 

horen in het etablissement. Aanvankelijk moest Boschzicht op 

zaterdag vanwege de zondagsrust om middernacht sluiten. Daar hield 

men zich dan ook strikt aan. Een toneelstuk dat in 1957 werd 

opgevoerd, moest kort voor de ontknoping worden afgebroken, 

omdat het sluitingstijd was. Bep van Oostrum, een dochter van Wout 

en Marie, trouwde in 1941 met Nico (Niek) Klumpenaar. Het echtpaar ging in Lunteren wonen en 

begon daar een kruidenierswinkel. In 1946 namen Niek en Bep 

Boschzicht over en verhuisden ze naar Scherpenzeel. Wout van 

Oostrum was toen 65 jaar. In 1955 is hij overleden. Zijn vrouw Marie 

stierf tien jaar later. Vanaf 1950 worden busgezelschappen ontvangen 

die in Boschzicht komen lunchen of dineren. In 1966 als de 

schietvereniging Boschzicht heeft verlaten, wordt de zaak verbouwd en 

gaat Klumpenaar zich specialiseren in het verzorgen van feestavonden 

t.g.v. bruiloften en jubilea. In de jaren zestig worden in Boschzicht 

maandelijks de roemruchte dansavonden van Oskadi gehouden. Toen 

Oskadi eind jaren zestig ophield met het organiseren van dansavonden, 

heeft Wout Klumpenaar dit daarna zelf gedaan.  Hij zette in 1968 

samen met zijn vader en zijn echtgenote Corrie de zaak voort. Wout 

was in datzelfde jaar getrouwd met Corrie Versteeg. Voordat hij bij zijn 

vader in de zaak ging werken, heeft Wout nog bij de Witte Holevoet 

Niek Klumpenaar trouwt met Bep 
van Oostrum 

Oprichter Wout van Oostrum 
met echtgenote 



gewerkt. De dansavonden trokken publiek uit de wijde omgeving, maar helaas kwam niet iedereen 

met goede bedoelingen naar Boschzicht. In 1970 sneuvelden door ongeregeldheden diverse ruiten 

van Boschzicht en de politie moest eraan te pas komen om de orde te herstellen en raddraaiers in te 

rekenen. Het betekende het einde van een periode waarin de Scherpenzeelse jeugd zich met veel 

plezier op zaterdagavond kon vermaken in Boschzicht, maar niet het einde van Boschzicht. In 1974 

verliet Niek Klumpenaar de zaak. Wout en Corrie 

hebben het bedrijf gemoderniseerd en verschillende 

keren grondig verbouwd. In 1969 werd de keuken 

uitgebreid. Kort na de overname stopten ze met het 

hotel en het pension. De nieuwe naam werd toen Café 

Restaurant Boschzicht. De oorspronkelijke ingang aan de 

Burg. Royaardslaan (Groote Steeg) werd in 1980 

dichtgemaakt t.b.v. een ruime biljartzaal en een nieuwe 

entree aan de Vlieterweg (Achterstraat) die twee jaar 

daarvoor was gerealiseerd, werd hoofdingang. Een grote 

verandering vond plaats in 1977 toen de oude serre bij de zaal werd getrokken. In 1986 werd de zaal 

vergroot tot een ruimte van 400 m2. De zaal kan in kleinere ruimtes worden verdeeld. Begin jaren 

negentig is zoon Nico in het bedrijf komen werken. Café Restaurant Boschzicht was inmiddels 

omgedoopt tot Partycentrum Boschzicht. In 2002 werd zoon Nico Klumpenaar eigenaar van 

Boschzicht. Samen met zijn vrouw Klazien, runt hij de zaak. Nico heeft vijf personeelsleden in vaste 

dienst en daarnaast nog een aantal oproepkrachten. Zijn broer Henk is twintig uur per week bij het 

partycentrum werkzaam. Afgelopen zomer is het gedeelte waar het oorspronkelijke café was 

gevestigd verbouwd. De oorspronkelijke ingang aan de Burg. Royaardslaan is weer terug gebracht, 

maar doet nu dienst als nooduitgang. Henk Klumpenaar heeft zich toegelegd op de verhuur van Solex 

(brom)fietsen en een vijftal DAF auto’s. Hiervoor heeft hij trouwauto’s verhuurd waarbij vader Wout 

als chauffeur optrad, maar omdat daar weinig vraag naar was, is hij hiermee gestopt. Samen met Els 

Versteeg is Henk voorloper tijdens begrafenissen. Wout Klumpenaar is in 2012 op 68 jarige leeftijd 

overleden, zijn vrouw Corrie is nog regelmatig in Boschzicht te vinden om op drukke momenten te 

helpen. 

 

 

Rond 1925 


