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BUNNIK - Zonnebrillen, koptelefoons en blik-
ken in de ruimte. Het werd allemaal gebruikt 
om de beste pokerface op te zetten. In Brothers 
werd afgelopen zaterdag voor de derde keer het 
pokertoernooi Brothers Series Of Poker georga-
niseerd. Onze verslaggever deed mee en kwam 
erachter dat het helemaal niet nodig is om een 
geroutineerd pokeraar te zijn om ver te komen.

Veel mensen hebben bij een pokertoernooi een 
beeld van fanatieke pokeraars die op amateurs neer-
kijken en hen met twee acties buiten spel zetten. Niets 
blijkt minder waar. Bij de pokertoernooien in Bunnik 
spelen routiniers met amateurs samen en is echt niet 
altijd van tevoren te zeggen wie er gaat winnen. Oli-
vier uit Zeist speelt wel vaker: "Het lastige van onerva-
ren spelers is dat ze onvoorspelbaar zijn, omdat ze zelf 
vaak niet goed weten wat ze doen. Daardoor zijn ze 
slecht te 'lezen'."

Weinig vrouwen
De eerste keer dat het toernooi georganiseerd 

werd, kwamen er 140 spelers op af, de tweede keer 
115 en nu hebben zeker 170 mensen zich ingeschreven 
voor het toernooi. Het eerste dat opvalt in de zaal is 
het vreselijk lage aandeel vrouwen. Meer dan 20 vrou-
wen lopen in de zaal Studio A12 niet rond. Pokeren is 
blijkbaar een echt mannenspel. Twee dames uit Doorn 
zitten daar niet mee. "Ik ben net mooi tweede gewor-
den, dus ik heb er al vijf verslagen." Bovendien genie-
ten vrijgezelle dames van massa's interessante kerels. 

Ook voor de heren is er genoeg te zien, want tus-
sendoor is er een optreden van twee vrouwelijke dan-
sers met korte rokjes en soepele dans. Na het optreden 
zijn de pokerende dames even in het voordeel, aange-
zien de mannen enigszins afgeleid zijn.

Gemoedelijke sfeer
De pokeraars komen overal vandaan. Sommigen 

komen uit de regio, Doorn, Zeist, Utrecht, maar ook 
uit Tilburg, Weert en Amsterdam komt publiek naar 
Bunnik om te pokeren. Voor velen is het de eerste keer 
dat ze komen pokeren, anderen doen het al jaren, op 
internet en in het echt. Tijdens het spel is het meest 
opvallende de gemoedelijke sfeer. De routiniers leg-
gen het spel graag uit als iemand even de weg kwijt 
is. Iedereen die uitgespeeld is kan gaan kijken bij een 

andere tafel, even de kaartengoochelaar bewonderen 
of een rondje maken door de discotheek voordat de 
volgende ronde weer van start gaat.

Het spel is spannend en de sfeer erg gemoedelijk. In 
korte tijd leer je veel mensen kennen, het is de perfec-
te avond uit of je nu alleen of met een groep gaat. Op 
24 april is het volgende toernooi in Brothers. Kaarten 
zijn voor € 12,50 te krijgen via de website www.bsop.
nl of bij Primera. (AC)

Check, Call, Fold
Pokeren bij Brothers is populair

Niet laten zien dat je goede kaarten hebt is heel be-
langrijk bij het pokeren. Foto: Jeroen Corbeij

HOUTEN - De besparing ten 
opzichte van een eigen auto is 
al snel meer dan 120 euro per 
maand. Die conclusie trekt de 
Consumentenbond in het arti-
kel ‘Auto delen, dubbel plezier’ 
in het maartnummer van de 
Consumentengids. Wheels4all 
komt als voordeligste aanbie-
der uit het vergelijkend onder-
zoek. 

Ook inwoners van Houten kun-
nen de buurtauto’s van Wheels4all 
gebruiken. De 12 auto's staan aan 
de Guldenslag, de Friezenpoort, de 
Batavenpoort, de Hoenderhoeve, 
het Zeisveld, de Kostersgang, het 
Stationserf, het Rademakersgilde, 
de Meerkoetweide, de Bosbouw, 
het Lokaalspoor en de rolstoel-
bus voor deelgebruik staat aan de 
Molenzoom en 220 leden maken 
hier al gebruik van. Meer leden 
betekent meer buurtauto’s en een 
ruimere keuze. Lokaal coördinator 
Marga Hoekerd deelt de conclusie 
van de Consumentenbond: “Onze 
leden weten al jaren dat buurtau-

to’s goedkoper zijn dan een eigen 
auto”. Het aantal leden groeit nog 
steeds, binnenkort komen er 3 au-
to's bij. Sinds kort heeft Houten 
ook een rolstoelbus, een primeur 
in Nederland. De rolstoelleden 
betalen een laag tarief vanwege 
subsidies. Om de buurtauto’s te 
kunnen gebruiken, moet je eerst 
lid worden van Wheels4all. Er is al 
een abonnement van 2,50 euro per 
maand. Daarnaast betaal je 2,50 
euro per uur en 20 tot 22 cent per 
kilometer als je een van de schone 
en zuinige buurtauto’s gebruikt. 
Een buurtauto is goedkoper dan 
een eigen auto als je minder rijdt 
dan 12.000 kilometer per jaar. Naar 
afschrijving, onderhoud, parkeer-
vergunningen, reparaties, verze-
keringen en wegenbelasting heb 
je geen omkijken. Je koopt geen 
auto, maar kilometers. Buurtauto’s 
reserveer je via internet. Dat kan 
tot één minuut voor vertrek. Met je 
eigen pasje kun je de auto openen 
en starten. Meer informatie staat 
op www.wheels4all.nl

Buurtauto bespaart 1.440 
euro per jaar

Ook in Houten buurtauto's van Wheels4all

REGIO - De Utrechtse na-
tuur- en milieufederatie heeft 
een onderzoek gedaan naar het 
klimaatbeleid van alle gemeen-
ten in de provincie. Het beleid 
is uitgebreid onder de loep ge-
nomen en de gemeenten zijn 
daarbij langs de 'klimaatmeet-
lat' gelegd. Maar hoe scoren de 
drie Kromme Rijngemeenten?

Klimaatkampioen Houten
Houten behoort bij de vijf bes-

ten van de 23 deelnemende ge-
meenten en is daarom een van de 
klimaatkampioenen. De hoge am-
bities, die zijn vastgelegd in het ge-
meentelijk Milieubeleidsplan, dra-
gen daar voor een groot gedeelte 
aan bij. In 2040 moet de gemeente 
geheel klimaatneutraal zijn, en de 
stilste, schoonste, groenste en kli-
maatvriendelijkste gemeente zijn. 
Voor de komende vijf jaar zijn er 
al doelen gesteld in aanloop naar 
deze ambitie. Hierin zijn onder 
andere de plannen voor de drie 
windturbines opgenomen, die met 
name in Houten-Zuid nogal op 
weerstand stuiten.

Wijk bij Duurstede
Ook Wijk bij Duurstede maakt 

werk van klimaatbeleid, aldus een 

persbericht van januari. Langs de 
meetlat is de uitkomst voor deze 
gemeente dat er wel een 'schepje 
bovenop kan', maar dat schepje 
is volgens wethouder Henk Muis 
inmiddels goed gevuld. Dat heeft 
net het onderzoek gekruist. Wijk 
gaat de komende jaren inzetten 
op andere energieopwekking uit 
biomassa, en gaat andere vormen 
van duurzame energie onderzoe-
ken. Muis: "We sluiten niets bij 
voorbaat uit om onze doelstellin-
gen te behalen, en zullen steeds de 
ontwikkelingen blijven volgen. We 
zetten daarnaast ook in op bespa-
ring, want alle energie die je niet 
verbruikt hoef je ook niet op te 
wekken." Wijk maakt net zoals veel 
andere gemeenten volop gebruik 
van de SLOK-subsidies, (Stimule-
ringsfonds Lokale Klimaatinitiatie-
ven) om projecten van de grond te 
krijgen. Daarnaast doet Wijk mee 
aan het Koploperproject van de 
provincie Utrecht, waarin honderd 
organisaties afspraken maken over 
en hun nek uitsteken voor een kli-
maatneutrale bedrijfsvoering. Ove-
rigens doet de gemeente Houten 
hier ook aan mee.

Bunnik
Ook in Bunnik kan er een schep-

je bovenop, aldus de NMU. Wet-
houder Walburgh Schmidt: "Ik hou 
er niet zo van om grote dingen 
te roepen, waarvan niet eens vast 
staat of het wel haalbaar is. Maar 
het is nu ook niet zo dat we in Bun-
nik helemaal niets aan klimaat of 
milieu doen! Vorig jaar hebben 
ook wij het milieubeleid vastge-
steld, wat voor Bunnikse begrippen 
grote stappen bevat. In Odijk-West 
gaan we met de nieuwbouw pro-
beren zo klimaatneutraal mogelijk 
te werken. Omdat daar nog veel 
ontwikkeld moet worden kan dat 
mooi als proeftuin voor de rest van 
Bunnik dienen. Bovendien gaan 
de ontwikkelingen snel. Laten we 
nuchter blijven en afwachten wat 
voor Bunnik goede oplossingen 
kunnen zijn".

Het rapport geeft ook een eind-
beoordeling met conclusie, over 
alle deelnemende gemeenten. 
Grotere gemeenten scoren gemid-
deld beter dan kleinere. In de grote 
gemeenten is men vaak al verder 
en wordt aan de uitvoering hard 
gewerkt. Dat zien we ook terug in 
de Kromme Rijnstreek, waar Hou-
ten duidelijk voorop loopt, met 
Wijk bij Duurstede in de achtervol-
ging. (SV)

Kromme Rijngemeenten langs 
'klimaatmeetlat'

HOUTEN - Transition Towns (TT) 
is een wereldwijde beweging van 
'gewone mensen' die samen aan de 
slag gaan om hun eigen leven en 
leefomgeving klimaatneutraal en 
olie-onafhankelijk te maken. Ook 
in Houten is een groeiende groep 
Transition Towners actief. Het ini-
tiatief is in Houten begonnen met 
een startbijeenkomst op 27 januari 
in het stadhuis met ruim 50 aanwe-
zigen. Deze startbijenkomst werd 
door aanwezigen zeer gewaar-
deerd. Bezoekster Anja Tekelen-
burg noemde de avond "uitermate 
inspirerend". Naar aanleiding van 
de avond zijn ook wat concrete 
ideeën ontstaan. Zo lijkt het bezoe-
ker Dirk Boomstra bijvoorbeeld een 
goed idee om "plekken te inventa-
riseren waar bewoners met elkaar 
en in samenwerking met scholen 
een moestuin kunnen aanleggen". 

Op woensdag 10 maart om 
19.30 uur organiseert TT Houten 
het vervolg op de startbijeenkomst, 
een filmavond in Lorech. De film 'In 
Transition' (50 min) laat op een hel-
dere en aansprekende manier zien 

hoe Transition Town-initiatieven op 
verschillende plekken in de wereld 
concreet vorm krijgen. Hoofdthe-
ma's in de film zijn: de introductie 
van het TT-concept, uitleg van de 
term 'Piekolie', de start van een TT-
initiatief, initiatieven met betrek-
king tot lokaal voedsel, de intro-
ductie van lokaal geld, onderwijs 
en vervoer. Mede-initiatiefnemer 
Marleen Fontaine over de avond: 
"Na afloop van de film gaan we 
concreet aan de slag! We gaan met 
elkaar ideeën voor Houten verza-
melen en kijken met welke ideeën 
we direct kunnen starten. De the-
ma's waarmee we aan de slag gaan 
zijn bijvoorbeeld voedsel, energie, 
wonen en vervoer. " Inwoners van 
Houten en omstreken zijn van har-
te welkom op de avond. 

Film +avond: Woensdag 10 maart 
2010, aanvang 19:30 tot 22:00 uur, 
locatie de Lorech (Hollandsspoor 
37 Houten). Er is géén toegansprijs 
maar een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Meer informatie is 
te vinden op www.tthouten.word-
press.com

Denk en doe mee op 10 
maart in Lorech

Houten in transitie

HOUTEN - Vandaag hebben de 
eerste bezoekers kunnen genieten 
van de extra service en het com-
fort van de nieuwe bioscoop Cine-
Lounge. In de luxe bioscoop nemen 
de gasten plaats in ruime, luxe fau-
teuils en worden bediend aan de 
stoel met eigen tafeltje met sche-
merlampje. De menukaart is uit-
gebreid, met vele versnaperingen, 
dranken en cocktails. CineLounge 
beschikt over vier zalen, vier bal-
konloges met bij elkaar 93 lounge 
seats, zestig loveseat in de zalen 
en achttien op balkonplaatsen. In 
totaal zijn er 527 plaatsen. Adres: 
Onderdoor 4.

Lezersactie
Op 16 maart is de grote opening 

van de bioscoop. ‘t Groentje mag 
hiervoor 2 x 2 VIP-kaarten weg-
geven aan lezers van de krant. De 
rode loper wordt uitgelegd en van-
af 17.30 uur worden de winnaars 
feestelijk welkom geheten met een 
glas champagne. Onder het genot 
van een hapje en een drankje kun-
nen zij de bioscoop van binnen be-
kijken. Rond 18.00 uur is de offici-
ele opening. De VIP’s kunnen vanaf 
19.00 uur genieten van een grote 
premièrefilm, welke… dat is nog 

een verrassing.
U maakt kans op 2 VIP-kaarten 

als u de volgende vraag juist beant-
woordt:

Hoeveel plaatsen heeft bios-
coop CineLounge? A: 93 B: 527 C: 
564. Mail uw antwoord voor 10 
maart a.s., onder vermelding van 
uw telefoonnummer naar: info@
groentje.nl

Kinderactie
Op 19 maart is de grote kinder-

opening van de bioscoop. ’t Groen-
tje mag een aantal schoolklassen 
hiervoor uitnodigen. De rode loper 
ligt vanaf 15.30 uur uit om de win-
naars feestelijk te verwelkomen. 
Alle aanwezige kinderen mogen 
rond 16.00 uur meehelpen om de 
bioscoop officieel te openen.

Als je kans wilt maken om met 
je hele klas aanwezig te zijn bij dit 
geweldige evenement, ga dan snel 
aan het werk: Maak met de hele 
klas een groot creatief stripverhaal 
met hoe jullie de grote kinderope-
ning van bioscoop CineLounge ver-
wachten.

Stuur het verhaal  voor 11 maart 
naar 't Groentje, Postbus 89 3980 
CB Bunnik of naar info@groentje.
nl

CineLounge opent haar 
deuren

Win VIP-kaarten

Offertebon.nl van start
HOUTEN - Offertebon.nl is vanaf 1 maart onli-
ne. Offertebon.nl ontketent en presenteert de 
beste aanbiedingen en vacatures van bedrijven 
voor consumenten.  Maandenlange  arbeid en 
ontwikkeling  hebben een prachtig vormge-
geven resultaat opgeleverd. De opdracht aan 
onszelf, “ Vernieuwend, degelijkheid en laag-
drempelig met heldere voorwaarden zonder 
opzegtermijn.  Om het beste aanbod of vaca-
ture in beeld te brengen maakt Offertebon.nl 
gebruik van de laatste technieken op gebied 
van foto, film en tekst.  Voor één bedrag 
per maand zijn de aanbiedingen zo vaak als 
wenselijk te wijzigen.  Pascal de Jong en Mat-
thias Krijt, initiatiefnemers hebben maandag 
1 maart 2010 een bescheiden openingsfeestje 
gevierd en  proosten op een goede toekomst. 
Als traktatie mogen alle bedrijven gratis een 
maand gebruikmaken van Offertebon.nl.


