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 Betsie en Wim Oksel!  
 

B.Oksel Fris uit de kast op donderdag 13 maart.  

Even terug in de tijd. De actiegroep B.Oksel Fris is 

ontstaan uit de behoefte een sterk signaal af te geven. Aan 

de gemeenschap maar in het bijzonder aan de politieke 

partijen in de gemeente Boxtel. Met dit signaal wilde 

B.Oksel Fris een beroep doen op de creativiteit van de 

lokale politiek en de wil tot samenwerking. Weg met de 

stroperigheid waardoor zaken veel te lang blijven liggen 

en potenties onbenut blijven. De oprichters van B.Oksel 

Fris, Betsie en Wim, wilden de politiek prikkelen tot het 

aannemen van een andere attitude. Geen wantrouwen, maar samenwerking. Niet op de persoon spelen en 

per definitie tegen zijn omdat een bepaalde partij een idee uit. Hoe wil je met deze attitude de burger 

oproepen tot burgerparticipatie als jezelf de wil niet hebt tot samenwerking? Om het geloof in de lokale 

politiek terug te krijgen zul je eerst de hand in eigen boezem moeten steken.  

Dat is wat Betsie en Wim duidelijk wilden maken met hun actiegroep. Betsie en Wim zijn naar onze 

mening geslaagd in hun opzet. Ondermeer de opkomst bij en het succes van de lipdub zijn hier het 

sprekende bewijs van. Daarom is het nu tijd de ware identiteit van hen te onthullen. Betsie en Wim Oksel, 

twee fictieve personen verzonnen door de creatieve werkgroep van Combinatie95. Twee personages die 

in feite symbool staan voor elke willekeurige persoon in de gemeente Boxtel. Bestie en Wim, twee 

rasechte Keistampers. In het begin van de jaren ‘70 noodgedwongen verhuisd naar Schijndel maar die bij 

terugkomst naar hun geboortedorp al snel zagen dat veel te veel zaken zijn blijven liggen door de 

stroperigheid van de lokale politiek. Zonder hun eigen persoonlijke mening te geven of een politieke 

voorkeur uit te spreken, hebben Betsie en Wim actie gevoerd. De Boxtelse partijen zijn steeds 

gelijkwaardig behandeld. Met hun acties hebben ze aangetoond dat dit kan en dat je hier meer mee 

bereikt. Ze hebben laten zien hoe lokale politiek gevoerd kan worden. Of eigenlijk, gevoerd dient te 

worden. Niet de eigen profilering tot doel verheffen, maar het algemeen belang van de burger in de 

politiek voorop stellen. Dan pas ben je geloofwaardig en is 

de burger bereid zijn stem te laten horen. Als je dat bereikt 

is de stroop eruit en is de weg open naar burgerparticipatie.  

Combinatie95 heeft met Betsie en Wim Oksel niet het 

partijprogramma voorop gesteld, maar een andere attitude 

willen laten zien. Geen wantrouwen maar een constructieve 

houding tot samenwerking. 

 

 



Creatieve werkgroep Combinatie95 
  
Door het bedenken van de typetjes Wim en Betsie Oksel heeft de creatieve groep veel aandacht gevraagd 

voor het politieke proces in Boxtel. Ze hebben aangetoond dat door samenwerking veel bereikt kan 

worden. Combinatie95 bedankt iedereen voor hun inzet in deze activiteit. 

Het idee om 2 typetjes op pad te sturen en hun belevenissen op facebook te delen was van de creatieve 

werkgroep. Leo heeft Nick van der Veer bij het project betrokken en Nick op zijn beurt Rian van Haaren 

en Rian Lieke Faber. Niek heeft zorg gedragen voor de facebook pagina’s Betsie Oksel en B.Oksel Fris 

en het E-mailadres oksletjes@gmail.com. Lenne van Haaren heeft Harrie geïntroduceerd op facebook. 

Harrie heeft samen met Rob van Abeelen maar vooral ook met Arthur Brands het verhaal verder ingevuld 

en de namen Betsie en Wim (B&W) Oksel en B.Oksel Fris bedacht. 

Lieke was behalve cameravrouw ook regisseuse. Haar professionaliteit heeft alles naar een hoger niveau 

getild. Arthur Brands en Theo Megens hebben Lieke geassisteerd tijdens de Lipdub. Bas was bij de 

lipdub de cameraman.  

Monique Knoops heeft veel bijgedragen aan het social media verhaal en gedurende een week verving ze 

Harrie als Betsie op facebook. Désiré van Laarhoven en Henk Keijsers hebben de werkgroep 

professioneel ondersteund in het PR verhaal. 

Het rollenspel van de hoofdrolspelers, Rian van Haaren en Nick van de Veer was geweldig! 

De klik was er en we hebben op een zeer prettige manier aan het project kunnen SAMENwerken! 

 

Filmpjes Wim en Betsie 
  
Voor degene die Wim en Betsie gemist hebben volgen hieronder de links van de filmpjes. 
Filmpje 1: Betsie Oksel aankomst in Boxtel 
http://www.youtube.com/watch?v=pBl0ps6oADc&feature=youtu.be 
Filmpje 2: Ontbijt op bed kan heel spannend zijn: 
http://youtu.be/kH_OiSjacEM 
Filmpje 3: De stem van het volk (bezoek markt Boxtel) 
http://youtu.be/4lgpo3H00uQ 
Filmpje 4: Betsie had a dream (het ontstaan van B.Oksel Fris) 
 http://youtu.be/mWGN_r0YQCI 
Filmpje 5: Bezoek inspiratieavond in gemeentehuis  (Met dank aan Bert en Ernie) 
http://youtu.be/86daokNby08 
Filmpje 6: Netwerken met de Burgemeester 
http://youtu.be/gm_JlLF1aqY 
Filmpje 7: Zij snappen het allemaal (In gesprek met politiek Boxtel) 
http://youtu.be/apcvb6WO_V8 
Filmpje 8: Bezoek Brabants Centrum 
http://youtu.be/59jdwJRT20A  
Filmpje 9: Lipdub met 7 van de 8 politieke partijen op de markt 
http://youtu.be/9omYoGPNIyo 
Filmpje 10 t/m 12: Gesprekken met bewonersverenigingen over DifTar in hoogbouw 
http://youtu.be/kgxm28Hw_sU (hoogheem) 
http://youtu.be/kp-F55IExWo (rentmeester) 
http://youtu.be/vtrh11LwYpE (stapelen) 
Film 13: coming out Betsie en Wim 
http://youtu.be/3YJtchuDdww 
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