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Introductie
De tiende Nieuwsbrief van Appartementen BlouBlou Curaçao ligt voor je. Met de
Nieuwsbrief willen wij gasten en belangstellenden informeren over allerlei zaken die
zich rond BlouBlou, en natuurlijk ook Curaçao, afspelen. Vooral informatief en soms
gelardeerd met een leuk verhaal.
Deze keer heeft het een jaar geduurd voordat een nieuwe Nieuwsbrief tot stand
kwam. Er is het afgelopen jaar veel gebeurt waardoor de Nieuwsbrief een lagere
prioriteit heeft gekregen. Nu zitten wij gelukkig weer in een wat rustiger vaarwater en
hebben deze draad weer opgepakt.
Doordat het een jaar geleden is dat Nieuwsbrief 9 uitkwam, is er ook veel te schrijven.
Je leest in deze Nieuwsbrief over de immigratiekaarten die zijn afgeschaft, het
Curaçao North Sea Jazz festival, artikelen die wij gratis uitlenen of voor een gering
bedrag verhuren, Alja haar polsbreuk en de bezoekjes aan het ziekenhuis, over een
uit de hand gelopen hobby, een visrecept, het Cabana Beach strand, Deli Nova om je
vingers bij af te likken, ons weer, natuurlijk ook over de Zoover Award 2018 én 2019,
allerlei zaken rondom BlouBlou, en uiteraard Huurauto Curaçao.
Kortom, weer genoeg te lezen en te doen!
Wie voor de nieuwsbrief leuke ideeën of suggesties heeft, mag dit uiteraard kenbaar
maken door een e-mailtje te zenden aan info@bloublou.nl . Wij staan daar graag voor
open.

Gerrebertus van den Broeck
Op zaterdag 6 april 2019 is Gerrebertus van den
Broeck op 96-jarige leeftijd overleden. Gerrebertus,
roepnaam “Bep”, was de vader van Alja. Zij heeft
hem gelukkig voor zijn overlijden nog kunnen
spreken.
Alja is de jongste uit een gezin van 4 kinderen, 2
meisjes en 2 jongens, en is opgegroeid in het
landelijke dorpje Kortenhoef, ten westen van
Hilversum.
Bep was een harde werker, heeft tot aan zijn
pensioen als constructeur/tekenaar bij
vliegtuigfabriek Fokker gewerkt, en benutte zijn vrije
tijd aan sporten.
Sporten in de ruimste zin van het woord: wandelen,
hardlopen, (race)fietsen, schaatsen en zwemmen
waren het populairst.

Hij was getrouwd met Adriana Louisa Johanna Bouwman en al 8 jaar weduwnaar.
Toen wij in 2014 naar Curaçao emigreerden was hij het niet eens met onze beslissing.
“Hoe kunnen jullie nu naar een land gaan vol criminelen en corruptie”, was steevast
zijn betoog. Duidelijk eenzijdig geïnformeerd door de media had hij een stevige
mening over Curaçao. Maar hij was toch wel nieuwsgierig, en besloot in oktober 2015
met zijn oudste zoon en vrouw een vakantie op Curaçao door te brengen.
Wij waren verheugd om hen “ons” eiland te laten zien.
Bep was nog geen 3 dagen op Curaçao of daar was het antwoord waar wij eigenlijk al
lange tijd op zaten te wachten:”Gôh, het is hier eigenlijk best wel mooi en de mensen
zijn erg vriendelijk”.
Na de eerste 3 dagen is hij gelukkig in zijn mening over Curaçao, 180 graden gedraaid
en heeft de resterende vakantie alleen nog maar genoten van alles wat hij heeft
gezien en ondernomen. Trots als een pauw en vol mooie herinneringen vertrok hij 3
weken later weer terug naar Nederland.
Bep is bijgezet bij zijn vrouw op de begraafplaats achter het oudje kerkje in
Kortenhoef. Een voor hen vertrouwde omgeving.

Wist je dat…
…vanaf 1 oktober jongstleden er geen emigratiekaarten meer worden uitgedeeld in de
vliegtuigen die naar Curaçao vliegen?
Nu is het alleen nog maar mogelijk om dit van te voren via
https://edcardcuracao.com/ te doen. Het invullen van de ED-Kaart is verplicht om
Curaçao binnen te komen. Dit is persoonlijk en geldt ook voor ieder kind dat
meereist.
Dit moet wel minimaal 24 uur voor vertrek gebeuren, anders zijn de online gegevens
nog niet verwerkt bij aankomst. Zodra het vliegticket is ontvangen, kun je het invullen
in de online versie.
De volgende gegevens moet je bij de hand hebben voor het invullen van de ED-Kaart:
•
•
•
•
•

Vluchtgegevens
Persoonlijke gegevens
Paspoort nummer
Het aantal dagen dat je op
Curaçao verblijft
Verblijfadres (Appartementen
BlouBlou Curaçao staat in het lijstje
vermeld, dit moet nog wel aangeklikt
worden)

Ben je 18 jaar of ouder dan kun je op
vliegveld Hato (Curaçao) gebruik
maken van de E-Gates.
Groepen/gezinnen waarvan kinderen
meereizen die jonger zijn dan 18
jaar kunnen GEEN gebruik maken
van de E-gates en melden zich bij de
beambte aan het loket.

… eind Augustus 2020 (27, 28 en 29) de 10e editie van het Curaçao North Sea Jazz
gaat plaatsvinden?
Tickets zijn niet goedkoop, 350 gulden (180 euro) per persoon per avond, maar er is
iedere avond een keur aan (wereld)artiesten die je kunt beluisteren en zien in een
ongekende tropische sfeer.
De organisatie is strak geregeld en er
zijn plenty mogelijkheden om je
favoriete artiest ook van dichtbij te zien.
In April 2020 wordt de line-up bekend
gemaakt, dus houdt de site in de gaten.
Rond deze periode in Augustus /
September heeft
Appartementen
BlouBlou Curaçao nog beschikbaarheid van haar bungalows.
Nog een sfeerimpressie van het CNSJ 2019 : A Look Back .
… wij sinds kort ook een Nespresso koffieapparaat verhuren? Lees
het artikel verderop in deze Nieuwsbrief.
… wij gratis een strijkplank met strijkbout, een haarföhn en een
autozitje voor kinderen te leen hebben? Uiteraard op basis van
beschikbaarheid en geef bij de definitieve reservering aan of hiervan
gebruik gemaakt wordt.

Eiland belevenissen
Bezoek aan Sehos (Sint Elizabeth Hospitaal)
Alja was zo onfortuinlijk dat zij eind juni 2019 haar linker pols brak. De tuinslang
opbergend liep zij achteruit en struikelde.
Het was vrijdagmiddag tegen 5-en en direct de dokterspost van Sorsaka gebeld. Het
was al weekend…….
Toen direct in de auto naar het Sehos gereden in Otrabanda Willemstad. De
formaliteiten waren snel geregeld en na een kwartiertje zat Alja al op de eerste hulp.
Trouwring moest af. De dame van de gipsafdeling
bleek ook zeer kundig in het afdoen van de trouwring
die zo strak om haar vinger zat dat het ons al
maanden niet lukte om hem van de vinger te krijgen.
Daarna een foto, en ja hoor, een duidelijke breuk. De
kundige dame had snel en doeltreffend de onderarm
van Alja in het gips gezet. Alles verliep vlotjes en om
19:00 uur waren Alja en ik alweer thuis.
Maandag 8 juli 2019 om 07:30 uur moesten wij ons weer melden bij het Sehos.
Om 07:51 uur trokken wij nummer 616 van de Pijn Poli (de naam
alleen al), en er waren 7 mensen voor ons. Dat leek mee te vallen.
Na 20 minuten waren de formaliteiten wederom afgerond en konden
wij met het ontvangen briefje naar de volgende afdeling. Daar bleek
dat er al tientallen mensen met allerlei breuken voor ons waren. Dat
was pech!
Sommigen zaten stilletjes langs de kant, sommigen lazen wat en
anderen waren met elkaar in gesprek. Klinkt gek, maar de sfeer was
goed. Dus dan maar geduldig wachten.

Naarmate de tijd vorderde werd de temperatuur in de ruimte
ook steeds hoger. Wij zaten nog in het oude Sehos zonder
airco in de wachtruimten. Er werd een enorme ventilator
aangezet die je zowat de gang weer uitblies. Daardoor werd
het behoorlijk frisjes en zijn wij in een zijgang gaan zitten,
waar ook andere mensen hun plaats hadden gevonden.
Inmiddels waren er al
uren verstreken en gaf de
klok 11 uur aan. Nog
steeds geen teken dat er
schot in zat.
Plotseling stond er een
oudere heer in de
deuropening, in een wit pak met witte schoenen
en een witte hoed. Aan iedere hand droeg hij een
grote rode boodschappentas. Op zijn gezicht een
grote bril met getinte glazen. Wij schatten hem
dik in de zeventig.
“Bondia”, zei hij in de deuropening en schuifelde langzaam de gang in. Netjes
antwoordden de aanwezigen met bondia terug. Toen hij langs ons liep en even
verderop de tassen op een tafel zette, roken wij het al. Heerlijke pastechi’s (pastijtjes
gevuld met vlees, kip, konijn of tonijn) bracht de man mee, die gretig aftrek vonden
bij het ziekenhuispersoneel. Ook
een paar wachtenden konden de
verleiding niet weerstaan en
kochten van hem een heerlijk
pastechi. De man was goed
gemutst en begon tegen mij
(Roel) in het papiamentu een heel
verhaal op te steken. “Meneer,
sorry dat ik u onderbreek, maar ik
spreek geen papiamentu”. “O, dat
is geen enkel probleem hoor, dan
gaan wij verder in het Nederlands”, zei de vriendelijke man opgewekt. “Weet u, ik heb
30 jaar voor dit ziekenhuis gewerkt en ben nu al 18 jaar met pensioen”. “Samen met
mijn vrouw bakken wij pastechi’s en die verkoop ik onder andere hier bij het
ziekenhuis”. “Je bent altijd onder de mensen, en zie zo ook nog mijn oud collega’s”.
Daarna rommelde hij nog wat in de tassen en net toen hij
dacht op te stappen, bedacht hij iets : ”meneer”, zei hij, “weet
u wat ganzenland is?”. “Ganzenland?”, vroeg ik. “Ja”, en toen
zong hij: “..met de hoed in de hand door het ganse land….”.
”Oh, het ganse land”, zei ik enthousiast. “Ja”, zei hij blij. ”Dat
betekent : door het hele land”, zei ik triomfantelijk. De man
was zichtbaar blij dat hij nu eindelijk de betekenis wist van dit
toch wel vreemde Nederlandse woord.
Na deze leuke ontmoeting duurde het nog even en werd Alja
eindelijk geholpen. Ze kreeg nieuw gips over de oude heen,
inclusief haar elleboog, omdat haar pols gefixeerd moest blijven in de gezette stand.
De foto’s lieten zien dat het gebroken bot keurig op zijn plaats was gebleven. Op 12
augustus mag het gips er weer vanaf als alles goed is. Tegen 1-en waren wij weer
thuis. Het was een enerverende ochtend.

Even voorstellen
Makambí: “een uit de hand gelopen hobby”
Gasten van BlouBlou zullen hem wel eens hebben
zien staan rond het middaguur tussen de “Groeten
& Fruitswagen”
en de dierenshop bij de
bushalte aan de Caracasbaaiweg: Edwin Flameling
of in de volksmond “Makambí”.
Met zijn rode pick-up staat hij daar onder de bomen
verse vis te verkopen. Al jaren.
Edwin’s vader was in 2018 op vakantie op Curaçao
en verbleef samen met zijn vrouw bij
BlouBlou. Alja en ik hadden met hen al
een klik, omdat zij uit onze oude buurt
komen. Al gauw kwam een van de
gesprekken op zijn zoon Edwin. Je
merkt dan toch telkens dat de wereld
erg klein is. Zéker op Curaçao. Edwin is
geboren in Nederland. Zijn vader was
leraar Nederlands. Vanaf zijn jonge
jaren had Edwin al veel interesse in
vissen en was veel aan het water te
vinden.
Op zijn 7e ging hij met zijn vader en
moeder mee naar Curaçao.
Hij behaalde op zijn 18e het Havodiploma in Nederland, en had het, na 2 jaar
Nederland, daar wel gezien.
Dus weer terug naar Curaçao.
Om wat geld te verdienen hielp hij bij Kokomo (Vearsenbaai) de plaatselijke vissers
met het op land slepen van de vissersboten. Hij maakte veel vrienden op het eiland
uit alle lagen van de bevolking.
In de avonduren studeerde hij boekhouden en
MBA/SPD en op de dag was hij werkzaam als
assistent accountant bij Price Waterhouse
Coopers (PWC). Hij leerde zodoende veel
bedrijven en mensen op Curaçao kennen.
Op zijn 25e kocht hij zijn eerste vissersboot en
ging de weekeinden vissen op zee.
Hij groeide door in de administratieve
dienstverlening en gaf na 6 jaar werkervaring,
leiding aan 15 werknemers.
Uiteindelijk begon Edwin voor zichzelf en werkte
als freelancer.

Aan het einde van de vorige eeuw, toen klanten steeds slechter gingen betalen
vanwege economische teruggang, is Edwin met dit werk gestopt en is verder gegaan
met de visverkoop.
Omdat Edwin veel mensen heeft leren kennen, de visserij en
het bedrijfsleven goed kent, is hij een aantal jaren geleden
gevraagd toe te treden tot het Bestuur van Carmabi
(Caribbean Research and Management of Biodiversity). Hier
behartigt Edwin de belangen van de vissers op Curaçao. Voor
de lokale vissers op Curaçao een belangrijke schakel.
“Hallo Edwin, bon tardi, wat voor vis heb je vandaag?”. “Bon tardi Roel, leuk je weer
eens te zien”, was zijn directe antwoord. “Koningsmakreel (Mula), Barracuda en duif”.
”Duif?!”, vroeg ik enigszins verbaasd. “Ja”, zegt Edwin, “als klanten er om vragen
lever ik ook duivenborst”. Ik moet smakelijk lachen toen hij het zakje met de
duivenborst-stukken liet zien. Hij schiet ze zelf op afroep dus.
Ik had mijn zinnen gezet op de Koningsmakreel,
maar in de tijd dat ik het interview afnam, was de
Koningsmakreel tot op een klein staartpuntje na, al
verkocht.
Van de 10 auto’s die Edwin op de drukke
Caracasbaaiweg passeren, toeteren en begroeten
minstens 5 passanten Edwin. Vaak nog rijdend de
vraag wat voor vis hij vandaag heeft. Een leuk
schouwspel!
“Doe mij maar Barracuda”,
zei ik tegen hem. “Ik zal
hem mooi voor je fileren”,
zei Edwin en pakte een
fraai exemplaar uit de
koelbox. Er bleef na het
fileren de kop, graat en
staartstuk over. “Die
gebruik ik voor de vissoep”. Zei ik tegen Edwin. Alles werd
keurig in zakjes gedaan en kon zo de koelbox in. Nadat ik
met hem had afgerekend vroeg ik hem om het recept voor
de Barracuda filets.
“Heel simpel. Je pakt de filets in aluminiumfolie en met een
klont kruidenboter even smoren op de barbecue of in de oven”, zei Edwin. “Heerlijk!!”.
Voor Edwin is dit echt een uit de hand gelopen hobby, dat kun je duidelijk zien.

Recept
Barracuda filet met kruidenboter
Benodigdheden (voor 1 persoon);
- Vers gefileerde Barracuda (ongeveer
200 – 300 gram per stuk)
- 1 á 2 eetlepels kruidenboter
- Eventueel snufje zout naar smaak
- Aluminiumfolie
- BBQ of oven (220 graden
voorverwarmd)
Bereiding;
Spoel de filet onder koud water af en dep droog met keukenpapier. Leg deze daarna
op een vel aluminiumfolie, ruim voldoende om de filet helemaal in te verpakken.
Strooi eventueel wat zout over de filet en schep daar 1 á 2 eetlepels kruidenboter op.
Verspreid de kruidenboter over de vis en sluit
het aluminiumfolie rondom de vis goed aan.
Zorg dat de naad van het folie aan de
bovenzijde zit, anders loopt de gesmolten
kruidenboter er uit.
Leg dit pakketje ongeveer 10 – 12 minuten op
de BBQ of 15 minuten in het midden van een
voorverwarmde oven (220 graden Celsius).
Eet smakelijk!
Eventueel combineer je dit met een heerlijke groene salade.

Stranden
Cabana Beach
Op nog geen 15 minuten autorijden van BlouBlou
bevindt zich het Seaquarium Beach. Een trendy strand
met heel veel mogelijkheden. Je vindt er het
Seaquarium met dolfijnenshows en maritiem museum,
diverse hotels, restaurants, bars en winkels. Ook het
coolste radiostation van Curaçao, Dolfijn FM, is
gestationeerd aan dit mooie strand. In onze ogen het
enige radiostation ter wereld met zo’n mooi uitzicht!
Het in Nederland zeer bekende Van der Valk concern
heeft hier ook een resort (Kontiki Beach Resort Curaçao) en inmiddels twee strand
bars/restaurants Cabana Beach en Mood Beach.
Dit keer belichten wij Cabana Beach.

Als je hier met de auto naar toe gaat, kun
je op hun eigen terrein de auto gratis
parkeren. Nog voor Kontiki Beach Resort sla
je de straat rechts in en volg je de borden
naar het parkeerterrein.
Als je door de hoofdingang (Cabana / Mood)
bent gelopen koop je eerst een
toegangskaartje voor het strand. Dit kost 6
gulden per persoon. Ook word je welkom
geheten door een vriendelijke hostess die
vraagt of zij jou naar de gewenste plek op
het strand mag begeleiden.
Bij Cabana Beach heb
je twee strand
gedeelten, Regular en
VIP.
Vanaf het restaurant
gezien bevindt het
Regular deel zich links
en het VIP gedeelte zich
rechts op het strand.
Bij het Regular deel
betaal je 7,50 gulden
voor een Cabana Classic
bed en 15 gulden per
persoon voor een
Cabana Deluxe bed. Het
Cabana Deluxe bed is
per twee gegroepeerd
onder een palapa.
Bij het VIP gedeelte heb je de volgende
mogelijkheden;
Cabana VIP 1e rij vanaf de waterkant (dus aan zee):
100 gulden voor twee personen, en dit is inclusief
water (bubbles of gewoon) en een fruitschaal.
Cabana VIP 2e rij en verder naar achteren: 50 gulden
per twee personen inclusief water (bubbles of gewoon)
en een fruitschaal.
Cabana VIP Deck: 150 gulden voor twee personen
inclusief water (bubbles of gewoon) en een fruitschaal.
Wij adviseren om van te voren een plek op dit
sfeervolle strand te reserveren.
Iwan-Everon Welvaart en zijn team heten je van harte
welkom. De hostess bij de ingang begeleid je naar één van de teamleden, en zij
brengen je naar de gereserveerde plaats.

Iwan-Everon, supervisor van het VIP-Deluxe deel, zal er alles aan doen om deze dag
te laten slagen. Regelmatig komen hij of zijn
mensen langs om te vragen of er wensen zijn
met betrekking tot drinken en/of eten, en
rond het middaguur verspreiden zij de
uitgebreide lunchkaart. Je kan dus heerlijk op
het strand genieten van lekkere drankjes en
hapjes.
Uiteraard kun je ook gaan lunchen in het
restaurant. Dat is geheel aan jou!
En voor sportliefhebbers is er ook een
sportsbar waar belangrijke
sportevenementen live te zien zijn. Onder
het genot van een drankje je favoriete
wedstrijd bekijken!
Voor een heerlijk luxe stranddag ga je naar Cabana Beach!
Reserveren :
Iwan-Everon Welvaart
Cabana Beach Deluxe VIP Supervisor
Tel: +5999 665 0902

Uitgelicht
Deli Nova
Deli Nova is een leverancier
van de heerlijkste
tenderloin, zalm,
kabeljauw, lams racks,
slibtongetjes, maar ook
vers fruit en groenten!
Het bedrijf is nog gevestigd
aan de Kaya W.F.G.
Mensing 49, de straat waar
ook Kooyman Zeelandia is
gevestigd. Er is een ander pand aangekocht dat schuin

tegenover Van den Tweel Supermarkt Zeelandia (voorheen Albert Heijn) ligt.
Het levert direct aan de horeca op Curaçao, maar ook aan particulieren. Er is
voorraad, maar als je iets speciaals wilt hebben kan je het een dag van tevoren
telefonisch bestellen.
Het roodvlees komt in containers
gekoeld op 1 á 2 graden bij Deli
Nova aan uit Argentinië en
Brazilië, en wordt dan direct
verwerkt. Deli Nova werkt voor
de vis samen met Schmidt
Zeevis uit Rotterdam, die in
Nederland vis van topkwaliteit
aan horeca en particulieren levert.
Is het dan duur? Dat valt erg mee. Wat Deli Nova zelf
levert, bijvoorbeeld de tenderloin (beste kwaliteit
ossenhaas) kost minder als in de supermarkten op het
eiland. Voor een topkwaliteit tenderloin betaal je momenteel
bij Deli Nova 64 gulden per kilo, ongeveer 30 euro. Veel
producten zijn ook geportioneerd te verkrijgen.
Dus als je zelf eens wilt koken in de bungalow en een lekker
stukje vlees of vis wil, dan is Deli Nova een bezoekje meer
dan waard!
Telefoonnummer Deli Nova: +5999 4654995.

Het weer op Curaçao
Ondanks het feit dat de temperatuur gemiddeld genomen rond
de 30 graden schommelt, dag en nacht, zomer en winter, heeft
Curaçao ook haar jaargetijden. De regentijd begint in oktober
en eindigt in januari. De meeste regen valt gelukkig in de nacht
en vroege ochtend, uitzonderingen daargelaten.
Momenteel zitten wij midden in de regentijd, maar dat valt
alleszins mee tot nu toe. In heel 2019 (tot 17 november) is
totaal iets meer dan 200 mm regen gevallen, waarvan oktober
de natste was met 60 mm. Gemeten is in onze tuin (Jan Thiel)
en het jaargemiddelde voor Curaçao is 550 mm per jaar.
Vaak krijgen wij vragen over het weer van gasten. Eén van die
vragen gaat vaak over de prognose die de Nederlandse
weerkundigen maken voor Curaçao, en dan met name het
weercijfer dat zij geven. Dit cijfer is gebaseerd op de Europese
weermodellen en geven daardoor een onjuist beeld van de
werkelijkheid, vinden wij. Eigenlijk zijn het appels met peren
vergelijken.

Zo maar een
voorbeeld hiernaast.
Een gemiddelde van
tussen de 4 en 5 voor
de komende 2 weken.
Als je een vakantie
hebt geboekt naar
Curaçao en je ziet
deze prognose, dan
schrik je jezelf een
hoedje. “Daar ga ik
niet 9 uur voor
vliegen”, denk je dan.
Nee, wij vinden dat het gemiddelde rond de 9 moet liggen omdat dat gevoelsmatig
voor Nederlanders het beste overeenkomt. Zoals eerder gezegd valt de meeste regen
in de regentijd in de nanacht en vroege ochtend. Er kunnen wolkenstraten ontstaan
waar op de dag ook regen uit kan vallen. Dat kan betekenen dat
het op Portomarie regent en dat het op Blauwbaai kurkdroog en
zonnig is. Je vind dus iedere dag wel ergens een droog plekje op
het eiland. Natuurlijk regent het ook wel eens een hele dag, maar
dat is zeldzaam. De afgelopen 5 jaar hebben wij dat nog maar 2
keer meegemaakt.
Het is en blijft een heerlijk tropisch eiland!

Zoover Award Gold 2018
Evenals in 2017 hebben wij in 2018 ook een Zoover Award Gold
gekregen!
Met een waardering van 9,6 (2017 was dit 9,8) zijn wij dik tevreden!
Alle gasten die hieraan hebben bijgedragen
willen wij daarvoor hartelijk danken!
Voor 2019 zitten wij met 17 beoordelingen gemiddeld op
een score van 9,6. Zijn benieuwd wat het eindresultaat
uiteindelijk gaat
worden!

Aanbiedingen
Last minute aanbieding!

Bungalow Barbulèt in de periode van zondag 1
december tot vrijdag 27 december 2019 nú 67 euro
per nacht in plaats van 84 euro per nacht!
Minimaal 5 nachten. Prijs is exclusief omzetbelasting (7%)
en borgsom van 250 euro.

In het eerste kwartaal 2020 is bungalow Barbulèt nog 8 nachten beschikbaar vanaf
woensdag 26 februari 2020 en 9 nachten beschikbaar vanaf maandag 16 maart 2020.
Dit tegen de normale prijs van 84 euro per nacht.
Daarna zijn er voor bungalow Barbulèt weer ruime mogelijkheden vanaf woensdag
8 april 2020 en voor bungalow Alegria vanaf vrijdag 1 mei 2020, uiteraard tegen de
normale prijzen van 84 respectievelijk 74 euro per nacht.

Tip
In januari 2020 starten weer de KLM Werelddeal Weken! Hou de KLM website in de
gaten voor voordelige retourtickets naar Curaçao.
Meestal volgt TUI ook met aanbiedingen, dus check deze website ook even.

Rondom BlouBlou
Parkeerterrein
Het parkeerterrein heeft nu ook haar
schilderbeurt gekregen. Nadat de muren
aan straatzijde en zoutpannen-zijde
afgeschilderd waren hebben wij de
houten en ijzeren hekwerken
aangepakt. Het ziet er nu weer fris uit.
Wij denken nog na over eventuele
markeringen, om het parkeren
eenvoudiger te maken.

Gazebo
In het dak waren een aantal slechte plekken die wij
aangepakt hebben.
Eén van de stroken bleek (achteraf) knoesten aan
de bovenzijde te hebben, en doordat wij niet de
juiste verfsoort hadden gebruikt, kwamen daar
scheurtjes in die bij regen steeds groter werden en
zorgde voor houtrot daaronder.
De slechte delen hebben wij weggehaald en weer
opgevuld met kunststof houtvulmiddel. Nadat deze
delen weer enkele grondverflagen had gekregen
hebben wij het hele dak opnieuw geschilderd met
twee lagen blijvend elastische verf, speciaal
ontwikkelt voor het tropische klimaat.
Het ziet er weer strak uit en binnenin de gazebo
hebben wij gelijk maar nieuwe verlichting
opgehangen.
Je kan nu weer lekker chillen!

Nespresso koffiemachine
Vanaf nu is het ook mogelijk een Nespresso koffiemachine te
huren!
De vertrouwde snelfilter koffiezetapparaten blijven gewoon
standaard in de bungalows aanwezig.
Voor 10 euro per week (of naar rato van het aantal
verblijfsdagen) ben je verzekerd van een heerlijk kopje koffie.
Je kan zelf je cups uit Nederland meenemen, maar
op Curaçao zijn ze ook te koop. De échte
Nespresso cups voor rond de gulden per stuk, of
bijvoorbeeld in de supermarkt Gwoon espresso
marrone, 6,50 gulden voor 24 cups.
Geef bij onze extra services op of je de machine
wilt huren en wij zorgen dat hij bij aankomst in de
bungalow in de keuken aanwezig is.
Wij beschikken nu nog over 1 machine, dus
verkrijgbaar op basis van beschikbaarheid.

Muurdecoratie
De oude versieringen op de muur achter
het zonnedek hebben wij weggehaald
omdat de
roest er nu
écht
doorheen
kwam.
Waardoor
wij deze
versierselen
moesten
laten
vervangen
was geen moeilijke keuze. Op diverse markten zijn ze
in alle soorten en maten te koop: de kleurrijke Gekko,
die ook het logo van BlouBlou uitbeeldt.
Gelijk maar voor ieder muurdeel een mooi exemplaar
gekocht op de ronde markt in Punda.
Het geeft een vertrouwd beeld.

Gasten BlouBlou
Jaarlijks verwelkomen wij zo’n 100 gasten die kortere of langere tijd van hun
welverdiende vakantie op Curaçao genieten en verblijven bij BlouBlou.
In het schriftje in de bungalows, het Gastenboek en
op beoordelingssite Zoover schrijven veel gasten
hun bevindingen en ervaringen op. Daar zijn wij heel
trots op, want het blijkt toch telkens weer dat de
gasten een heerlijke vakantie hebben beleefd, het
verblijf erg prettig hebben gevonden, en hun
belevenissen met anderen willen delen.
Sommige gasten geven een heel persoonlijke blijk
van waardering. Zo ook Lizzy, die in maart 2019 met
haar partner Sander, van een prachtige vakantie
hebben genoten.
Lizzy heeft haar creativiteit losgelaten op de natuur
rondom BlouBlou en een prachtig schilderij gemaakt
van een Troepiaal en de bloemen in de tuin.
Lizzy en Sander, nogmaals hartelijk dank voor het
verblijf en voor dit mooie geschenk, dat een mooi
plaatsje in ons huis heeft gekregen!

Betaling restantbedrag aan BlouBlou
Wij splitsen de betalingen van een factuur in een aanbetaling en een restantbetaling.
De reden waarom wij dat doen is als volgt: de aanbetaling wordt bepaald op basis van
de borgsom en een schatting van kosten die wij in Nederland maken, in euro’s.

Het restantbedrag is voor de kosten die wij op Curaçao maken, denk
aan onderhoud, investeringen en financiële verplichtingen.
Onze gasten maken alle betalingen in euro’s over zoals op de factuur
is aangegeven. Ook het restantbedrag wordt in euro’s overgemaakt
naar de Citco Bank Nederland. Logisch, want dit is een Nederlandse
bankrekening. Gasten maken deze bedragen kosteloos over, wel zo
gemakkelijk.
De Citco Bank Nederland heeft bij de
betaling van het restantbedrag extra
informatie nodig om ervoor te zorgen dat het bedrag op onze
Curaçaose bankrekening wordt overgemaakt.
Begin dit jaar zijn zij overgestapt op een ander
betalingssysteem en blijkt dat leestekens, zoals punten en
komma’s, door het systeem gezien worden als een eindstop.
Voorheen zetten wij als tekst op de factuur “Further credit :
Vidanova Bank. Swiftcode etc.”, en bleek dat de punt achter
Vidanova Bank alle tekst daarachter wiste. Bedragen
kwamen wel terecht bij de Vidanova Bank, maar men wist
niet waar dat bedrag naar toe moest.
Daarom hebben wij deze tekst inmiddels op de factuur aangepast en zullen de gasten,
die nog het restantbedrag moeten betalen en de oude tekst op de factuur hebben
staan, ongeveer 4 -6 weken voor vervaldatum een e-mail
toezenden. Daarin staat de juiste tekst zoals die in het veld
Omschrijving van internetbankieren moet worden opgenomen.
De juiste tekst is: Further credit Vidanova Bank Swiftcode
CITCCWCC Beneficiary name Appartementen BlouBlou
Curacao Accountnumber 3001162788 Ref
[factuurnummer].
Totaal zijn dit maximaal 136 tekens, en het veld Omschrijving
van internetbankieren staat 140 tekens toe, dus ruim voldoende.
[…..] betreft dus het factuurnummer, bijvoorbeeld 2018C050.
Dit betreft facturen die uitgegeven zijn vóór 22 mei 2019. De facturen uitgegeven na
22 mei 2019 bevatten de juiste tekst.
Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, of er is nog onduidelijkheid,
laat het ons weten via de e-mail info@bloublou.nl .

Nieuwe horren
Eindelijk zijn wij begonnen met het vervangen van de
provisorisch aangebrachte horren in de bungalows tussen de
open ruimten aan de bovenzijde van de muren en het dak. Dit
is moeilijk te reinigen en regelmatig laat het los doordat de
nietjes, waarmee het vastzit, doorroesten.
Nu worden deze horren vervangen door een houten raamwerk
met horrengaas, die met 4 schroeven onderaan de balken aan
de buitenzijde van de bungalows, worden aangebracht.

Het ziet er netjes uit en schoonmaken is eenvoudig omdat
het los geschroefd kan worden en dan met water worden
afgespoten.
Bungalow Barbulèt verwachten wij in december 2019 klaar te
hebben en bungalow Alegria in januari 2020. Daarna is onze
woning aan de beurt en als dat af is zijn er totaal meer dan
100 raamwerken aangebracht.

Dripsysteem
Wij besteedden wekelijks 10 uur aan het
handmatig besproeien van onze tuin. Dat werd
een steeds zwaardere belasting omdat er ook
veel andere zaken rondom BlouBlou te doen
zijn.
In augustus/september hebben wij in de
gehele tuin een drip systeem aangelegd, en krijgen alle
planten en bomen nu regelmatig volautomatisch water.
Dat de planten en bomen er blij mee zijn, is te merken, want
alles bloeit en groeit naar hartenlust.
Voor ons scheelt het enorm veel tijd en daar zijn wij
natuurlijk ook erg blij mee!

Auto huren
Een goede en betrouwbare auto kun je huren bij
Huurauto Curaçao.
Bernie en Niels Verwoerd hebben service hoog in het
vaandel staan en brengen en halen de auto op bij
BlouBlou. Voor een ruime keuze in beschikbare auto´s is
het raadzaam de auto 3 tot 4 maanden voor aankomst al
vanuit Nederland te reserveren.
Vanaf EUR 29,95 per dag huur je al een goede en betrouwbare
auto bij hen. De prijs is inclusief een all-risk autoverzekering,
dus ben je ook gelijk goed verzekerd.
Een veilig gevoel!

Het team BlouBlou
Soms staan wij op het vliegveld gasten op te
halen, en dan blijkt dat zij al minuten lang in de
hal aanwezig zijn terwijl wij daar ook op hen
staan te wachten. Meestal is 1 telefoontje dan
genoeg en kunnen wij elkaar alsnog begroeten.
Daarom presenteren wij ons met onderstaande
foto als team BlouBlou, jullie gastvrouw en
gastheer, Alja en Roel Nienhuis, en natuurlijk
ook Pien.
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