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Introductie
De dertiende 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.
Wij hopen dat onze gasten en belangstellenden die deze Nieuwsbrief ontvangen, de afgelopen
periode gezond zijn doorgekomen. Met ons gaat het met de gezondheid goed, hebben 2020 nu
achter ons liggen, een jaar waarin wij nog niet de helft van het aantal gasten dat normaal in een
jaar komt, hebben mogen ontvangen.
Wij zijn positief over de toekomst en hebben dan ook op veel fronten vernieuwingen doorgevoerd
of gaan dit binnenkort nog doen.
Je leest in deze Nieuwsbrief alles over de corona-crisis, hoe wij hiermee omgaan en hoe Curaçao
haar grenzen weer heeft geopend voor de toerist. Een opsomming van alle maatregelen als
handige checklist, onze nieuwe loungebank in de gazebo, wat er met de mangoboom is gebeurt,
de bestrating rondom het zwembad, de nieuwe betaalwijze via een Engelse bank, fotografe Gladys
van Schaijk stelt zich voor, de nieuwe website die in de loop van het 2e kwartaal 2021 klaar moet
zijn en onze nieuwe huisstijl, een leuk en waar gebeurt verhaal over de meneer van de FLOW, de
ervaring van gasten van ons die hun vakantie naar Curaçao toch voort hebben gezet, Santa
Barbara als toch wel bijzonder strand van het kwartaal, ons weer, een paar mooie
AANBIEDINGEN wegens annulering, ons partnerbedrijf Huurauto Curaçao en natuurlijk wij als
Team.
Kortom, weer genoeg te lezen, maar ook te doen!
In de vorige Nieuwsbrieven kondigden wij wat nieuwsartikelen aan, maar vanwege de Coronacrisis
is dat op de schop gegaan. We beginnen vanaf nu weer met een schone lei.

Tip
Als een tekstdeel lichtblauw is aangegeven, dan bevat dit de link naar het betreffende onderwerp.
Ook zullen wij QR-codes plaatsen die met de mobiele telefoon gescand kunnen worden en je
direct brengt op een interessante pagina waar nog meer te lezen en te ontdekken is over dat
onderwerp.
Leuk om zo een beetje rond te neuzen!
Voorbeeld QR-code van onze website :

Wie voor de nieuwsbrief leuke ideeën, verhaal of suggesties heeft, mag dit uiteraard kenbaar
maken door een e-mailtje te zenden aan info@bloublou.nl . Wij staan daar graag voor open.
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Wist je dat…
… onze achterbuurman is verhuisd en daardoor er geen kippen en hanen meer in de
buurt zijn? Het is nu erg rustig!
… KLM, ondanks de coronacrisis, dagelijks op Curaçao vliegt? TUI vliegt momenteel 2x
per week op Curaçao.
… ons lidmaatschap van CASHA ( Curaçao Apartments & Small
Hotels Association ) ook voordelen voor onze gasten kan opleveren?
Dit zal meestal in de vorm van een korting of iets extra’s zijn bij
bijvoorbeeld een restaurant, winkel of attractie. Deze voordelen
nemen wij op in ons vernieuwde Gastenboek.
… wij ons Gastenboek hebben vernieuwd en geüpdatet? Naast
prettig leesbare informatie ook veel te doen, onder andere doordat artikelen en
aanbevelingen QR-codes bevatten waarmee direct naar websites gegaan kan worden
voor verdere informatie.
… dat er naast het Restaurant 020 in de Penstraat nu ook een Beachclub020 is
gevestigd? Een infinitypool, luxe strandbedden, picknicktafels in het zand én een
cocktailbar aan het strand.

Even voorstellen

Gladys van Schaijk, eigenaresse van Dream Studio Curaçao.
Als je van plan bent naar dit mooie eiland te komen, en je hebt ideeën over de
invulling van je vakantie, denk dan ook eens aan een fotoshoot. Bijzondere
momenten, of intieme fasen in je leven, kunnen allemaal op een professionele en unieke wijze
worden vastgelegd door Gladys van Schaijk.
Gladys heeft creativiteit hoog in het vaandel staan. Jaren geleden beschilderde ze houten panelen
in Curaçaose stijl. Heel verfijnd en kleurrijk. Voorbeelden
zijn te zien bij BlouBlou, want onze bungalows hebben
ieder hun eigen unieke naambordje. Een jaar of vier
geleden is zij in de wereld van de fotografie gerold en heeft
zich nu ontwikkeld tot een
professioneel fotografe.
Naast het maken van foto’s
heeft zij zich ook
gespecialiseerd in het
maken van filmbeelden via
een drone.
Kortom, Gladys is inmiddels
een allround fotografe.
Als je op het eiland bent en
je wilt jezelf of een dierbare verrassen met mooie foto’s, dan ben je bij Gladys aan het goede
adres!
Wij vroegen aan Gladys een stukje te schrijven over haar ervaringen met de fotografie. Lees op de
volgende pagina één van de vele bijzondere ervaringen die zij had;
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Elle van Rijn
Ik kende haar eerlijk gezegd niet.
We hadden een afspraak om foto's te schieten voor
het tijdschrift Flair.
Tijdens die afspraak klikte het meteen!
We spraken gelijk 3 fotoshoot dagen af samen met
haar zoon en dochter.
Wat een lieve vrouw. Ik kwam thuis met dit verhaal en
natuurlijk kenden mijn ouders haar wel.
Ze is schrijfster en actrice.
Ze is oprecht geïnteresseerd in je. En dat zie je
natuurlijk in de foto's terug.
Het waren 3 hele mooie dagen waarin we een kleine
eiland tour hebben gedaan.
Eerlijk gezegd kan ik niet wachten tot ik mijn foto's
voor het eerst in een tijdschrift zie. In het 10e nummer
van de Flair van dit jaar. Spannend!
Later is ze nog een keer terug op vakantie geweest en
hebben we samen quad gereden en zijn gezellig uit eten geweest, en hebben we ook spelletjes
gedaan.
Later is ze nog op de koffie geweest en heeft ze haar boek “De Crèche”, die ik inmiddels in mijn
bezit had, gesigneerd.
Het blijft bijzonder om mensen te fotograferen die je normaal alleen op tv ziet.
Wat ik met dit verhaal probeer te beschrijven is dat ik een fijn contact met mijn klanten heel erg
waardeer. En nee, dat is niet alleen met bekende mensen. 😉
Zo heb ik nog steeds contact met mijn aller eerste bruidspaar. Geloof me, de foto's van toen wil je
zeker niet vergelijken met nu, hahaha! Maar zijn nog steeds een dierbare herinnering.
Ik vind het fijn om een goed contact met mijn klant(en) te hebben, je gaat dat terug zien in de
foto's. Als er een klik is dan voelt het fijner om voor een camera te staan. En eerlijk gezegd schiet
ik dan de momenten vaak dat je het niet eens door hebt.
Ik hoop jullie graag te ontmoeten en voor mijn lens te krijgen wanneer jullie op Curaçao verblijven
of misschien te gast zijn bij BlouBlou op Curaçao.
De onderwerpen die ik in opdracht fotografeer zijn talrijk en kijk voor de verschillende fotoshoots
eens op mijn website of de social-media kanalen.
Wellicht tot ziens!
Gladys
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Recept
Arepa di pampuna
Arepa di pampuna ofwel
pompoenpannenkoeken, zijn op Curaçao
een delicatesse. Ze worden bij het ontbijt of
de lunch gegeten of als bijgerecht bij de
hoofdmaaltijd.
Heb je er één geproefd, dan wil je meer!
Ze lijken op het eerste gezicht erg machtig,
maar dat is niet waar. Ze zijn smaakvol en je
kan ze zowel koud als warm eten. Meestal
als Alja en ik wat te vieren hebben, halen we
een paar in huis voor bij de koffie. Heerlijk!
En ze zijn redelijk eenvoudig te maken. Oefening baart kunst, dus naarmate je ze meer maakt
worden ze ook steeds lekkerder.
Hier volgt het recept:
Ingrediënten;
- 500 gram pompoen, geschild en in stukjes
- 1 dl melk
- 2 eieren
- 75 gram rozijnen
- 100 gram zelfrijzend bakmeel
- 1 theelepel vanille aroma
- ½ theelepel zout
- ½ theelepel kaneel
- 4 eetlepels suiker
- zonnebloemolie
Voorbereiding;
Verhit een pan met water plus een snuf zout op hoog vuur en voeg de pompoenstukjes toe. Kook
ze in 10 – 15 minuten zacht en gaar, giet ze af en laat goed uitlekken. Doe de stukjes pompoen in
een keukenmachine of blender en maal ze fijn.
Bereidingswijze;
Klop de eieren los en meng ze door de fijngemaakte en afgekoelde pompoen. Voeg daarna de
melk en het vanillearoma toe. Hierna volgt al roerende het
bakmeel, de kaneel, het zout, de suiker en de rozijnen. Je
mag er naar eigen smaak nog wat extra suiker aan
toevoegen.
Het beslag mag niet te dun zijn, in dat geval ook iets meer
bakmeel toevoegen.
Verhit een laagje zonnebloemolie in een koekenpan en
schep er beslag in voor 3 pannenkoekjes (doorsnede
ongeveer 8 centimeter) per keer. Laat de arepa’s in 2 – 3
minuten per kant goudbruin worden.
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Serveer suggesties;
- naturel bij de koffie, lunch of als bijgerecht bij kip en groenten
- met wat suiker bestrooid als dessert
Eet smakelijk!

In de schijnwerper

Ditmaal niet een ondernemer van Curaçao, maar gasten die, ondanks alle corona perikelen, toch
de stap hebben ondernomen hun vakantie op ons mooie eiland te gaan vieren.
Hieronder schrijven Nathalie en Bert uit het Zeeuwse Middelburg hun bijdrage aan deze
Nieuwsbrief vanuit “hun” bungalow Barbulèt.

Asociaal?
In februari 2020 boekten wij een vakantie van bijna 3 weken naar
Curaçao in januari 2021. Tickets gekocht bij de KLM en via
Google terecht gekomen bij BlouBlou. De website zag er goed uit,
het email-contact liep erg prettig en gelukkig was er nog ruimte.
Na de bevestiging van de reservering zou het nog 11 maanden
duren, maar eerdere vakanties op Curaçao waren zo goed
bevallen dat het wachten de moeite waard was.
Niemand had toen voorzien dat het op allerlei vlakken anders zou
lopen door de coronaproblematiek; lock-downs, reisbeperkingen
etc. Iedereen heeft het meegekregen en natuurlijk volgden ook wij
de ontwikkelingen op de voet. Toen Curaçao ongeveer een
maand voor ons geplande vertrek vanuit Nederland van code geel
naar code oranje ging, hebben
we telefonisch overleg gehad
met Roel waarbij wij afspraken
Foto 1 - Weinig veranderd?!
Foto 2 – Doorkijkje vanaf Riffort naar Punda
dat we het nog even zouden
aankijken. De aantallen besmettingen op Curaçao werden
minder, de maatregelen leken te helpen. Maar in Nederland was
het andersom: meer besmettingen en meer mensen die zich
onvoldoende aan de maatregelen gingen houden. Wij zaten met
een dilemma, wat zouden we gaan doen? Niet noodzakelijke
reizen werden afgeraden en zelfs als asociaal bestempeld,
maar wat is er op tegen om naar een relatief veilig onderdeel
van het Koninkrijk te vliegen met een geldige positieve PCR-test
op zak? Om een lang verhaal kort te maken, wij zij gegaan
maar wel met een licht gevoel van burgerlijke
ongehoorzaamheid.
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Na aankomst op Curaçao werd ons gevoel al snel anders. De ontvangst bij BlouBlou door Alja en
Roel was hartelijk, de bungalow tiptop in orde, het weer is heerlijk, de besmettingscijfers blijven
laag en de maatregelen op het eiland zijn tijdens ons verblijf verruimd. Wij voelen ons relatief veilig
hier, veiliger als in Nederland.
En waar we voor kwamen, is er nog steeds: een mooi eiland met fijne strandjes, relaxte atmosfeer,
prima klimaat, lekker eten etc.. Curaçao lijkt vergeleken met 3 jaar geleden nauwelijks veranderd.
Je stapt in de auto en je weet de weg, het verkeer is zoals vanouds, de supermarkten en andere
winkels goed gesorteerd. Wat wel opvalt is hoe weinig toeristen er zijn. Lekker rustig kan je
natuurlijk zeggen, maar het is te rustig. Net als in Nederland heeft ook dit land te lijden van de
situatie, maar omdat het land leeft van toerisme komt het dubbel hard aan. Hopelijk komt ook dat
snel weer goed.
Wij hebben tot nu toe de gebruikelijke tripjes gemaakt:
Westpunt, Grote en Kleine Knip, Lagun, Porto Marie, Cas
Abao, Pirate Bay, St. Barbara en niet te vergeten Willemstad.
Op advies van andere gasten van BlouBlou hebben we de
muurschilderingen in het
gebied rond de synagoge
bekeken en zagen de
artiesten daar ook aan het
werk. Erg de moeite waard.

Foto 3 - Leuke muurschildering

Ons favoriete strandje is nog
steeds Koko’s op Jan Thiel
Beach, vooral ook omdat het
op loopafstand is. Lekkere
strandbedden, heerlijke
cappuccino en prima
lunchgerechten! Ons ritme is
goed lunchen buiten de deur
en meestal zelf avondeten
Foto 4 - Muurschildering artiesten aan
maken in de bungalow.
het werk

In aansluiting op de vorige nieuwsbrief van Roel over zijn
“biergenot” hebben we nog 1 tip: zet een paar bierglazen in de vriezer en drink je eerste biertje uit
een bevroren glas: heerlijk!
Vanwege de omstandigheden hier op Curaçao en in Nederland hebben wij ons verblijf bij BlouBlou
verlengd. Dat kon omdat er een afzegging was. Normaal gesproken zit het vol natuurlijk. Wij kijken
nu al uit naar een volgende vakantie op Curaçao. Jammer dat er bij BlouBlou maar 2 bungalows
zijn, want het animo is groot. Maar juist de kleinschaligheid van BlouBlou en de persoonlijke
aandacht van Alja en Roel maken dat het hier zo goed toeven is ......... .
Nathalie en Bert
Hartelijk dank voor deze bijdrage Nathalie en Bert! Heel leuk en natuurlijk ook trots dat wij dit voor
onze gasten mogen doen. En natuurlijk bedankt voor de goede tip, Bert!
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Strand van het kwartaal
Santa Barbara Beach
Door de coronacrisis heeft Santa Barbara Beach Resort haar deuren in juni 2020 moeten sluiten.
Met direct gevolg dat 265 medewerkers op straat stonden.
Dat dit een unieke strand, hotel en golf locatie is,
behorend tot één van de besten ter wereld, bleek eind
vorig jaar, toen Sandals Resorts het gehele complex
overnam. Zij gaan het complex voor
40 miljoen dollar renoveren. Na een ingrijpende restyling moet het als 16e
vestiging van Sandals Resorts in de Caribbean geheel binnen het 5-sterren
luxe inclusive concept passen. Het beschikt dan over 350 luxe hotelkamers en
zijn er plannen over uitbreiding op het immense terrein van 3.000 hectare
grootte. Ook beschikt het over 2 jachthavens. In de loop van dit jaar start men
met de grote renovatie.
En het heerlijke strand dan?
Dat is nog steeds toegankelijk. Alle voorzieningen zijn gesloten zoals de barretjes, winkels,
restaurants en natuurlijk ook de toiletgebouwen op het strand. Eigenlijk een triest gezicht, zo’n
imposant en levendig bedrijf dat het in het verleden was. Om het hotel zijn aan alle zijden hekken
geplaatst en wordt er door bewaking gepatrouilleerd. Er loopt ook bewaking op het strand, maar
daar mag je je normaal bewegen. Deze bewakers kunnen je aanspreken als je met koelbox het
strand op komt, want de regel is nu dat Boca 19 de aanlevering van eten en drinken doet. Maar
door de beperkte openingstijden doet de bewaking niet moeilijk als je de koelbox een beetje
verborgen houdt en vanwege het feit dat Boca 19 op maandag tot en met donderdag gesloten is.
De bedjes zijn er nog, de parasols en natuurlijk ook de natuurlijke schaduwplekken onder de
bomen.
Restaurant Boca 19 is geopend van vrijdag
tot en met zondags. Hier kan je heerlijk
lunchen en zoals eerder al gezegd, kun je
eten en drinken ook bij je strandbedje laten
bezorgen. Het wordt in een heus golfkarretje
bij de mensen gebracht. Ook kun je via het
restaurant gebruik maken van de toiletten.
Vraag wel eerst naar de code.
Kortom, als je een dagje Santa Barbara wilt doen dan zijn er
beperkingen, maar je kan er nog even heerlijk relaxen als vroeger.
Het strand is open vanaf 09:00 uur tot 18:00 uur en je kunt ja via de hoofdpoort van Santa Barbara
Resort aanmelden. Per persoon betaal je 15 gulden voor toegang tot het strand en het gebruik van
een bedje. Per auto betaal je 25 gulden toegang en hiervoor ontvang je een voucher die je kunt
inwisselen (op dezelfde dag) bij Boca 19 en wordt dit bedrag van de rekening afgetrokken. Wel
even melden als je de rekening vraagt.
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Eiland belevenissen
De meneer van de FLOW
“Mevrouw, bon dia, u spreekt
met Roel Nienhuis en ik wil
graag een storing
doorgeven”. “Bon dia
meneer, wat is precies de
storing?”. Ik leg uit dat de tv
in de bungalow, waar onze eerste nieuwe gasten sinds
het begin van de coronacrisis over enkele dagen
arriveren, geen signaal kreeg. Ook niet na een reset.
“Zal even voor u kijken meneer. Wat is uw
accountnummer?”. Na het doorgeven van het
accountnummer verdween de mevrouw even achter
een onduidelijk muziekje. Na twee minuten was ze weer terug. ”Meneer, is uw kastje zwart?”. “Ja,
mevrouw”, was mijn antwoord. Een diepe zucht was te horen aan de andere kant van de telefoon.
“Meneer, het kastje dat u heeft is oud en werkt niet meer bij ons. U moet ‘m omruilen voor een
nieuwe, maar dan komen daar wel installatiekosten bij”. Nu moet je weten dat wij al sinds 2014
aangesloten zijn bij Flow. Kennelijk is er een nieuw systeem geïntroduceerd maar daar hoor je dan
verder niets over. Totdat je klachten hebt natuurlijk.
“Wat moet ik nu doen mevrouw?”. “Ik kan voor u een afspraak maken om het kastje om te ruilen, of
u komt naar ons kantoor in Saliña”, was haar antwoord. ”Ik kijk wel even wat ik zal doen”, was mijn
antwoord, gaf nog wel mijn telefoonnummer door en hing op.
Ik reed dezelfde middag nog naar Saliña, dat leek mij effectiever. Het was er redelijk druk. Door de
corona konden maar 8 mensen tegelijk het kantoor met balie binnen, en de rest moest buiten
wachten. Allemaal stoeltjes met 2 meter afstand ertussen en gelukkig in de
schaduwzijde van het gebouw. Er stond een bewaker bij de deur.
Plotseling ontdekte ik dat er binnen volgnummertjes getrokken moest worden.
Gáán we weer!
Ik loop naar de bewaker en deze man had een neventaak. Hij vroeg aan mij,
“meneer, bon tardi, waarvoor komt u?”. Normaal zitten bewakers alleen te zitten,
maar deze was lekker bezig. “Ik heb een verouderd tv-kastje en die moet
omgeruild worden”, zei ik tegen de man. “Oké meneer, weet u wat u moet doen?
U moet de kastjes ophalen en dan weer langskomen. Geeft u mij uw nummertje
maar terug voor een andere klant”. De man was zo stellig dat ik hem natuurlijk
direct geloofde.
Ik de volgende ochtend met de twee kastjes van de bungalows naar FLOW in Saliña. Nu trok ik
direct een nummertje en zag dat er ongeveer 15 mensen
voor mij waren. Na zeker een half uur buiten te hebben
gezeten mocht ik naar binnen, maar daar duurde het
wachten ook zeker een half uur. Alles ging tergend
langzaam.
Uiteindelijk was ik aan de beurt en schoof mijn nummertje
onder het raam door. “Bon dia mevrouw, ik kom twee tvkastjes omruilen. Hier zijn de gegevens van de accounts”, en
ik schoof wat papierwerk achter het nummertje aan onder
het raam door.
Lange wachtrij voor loket :-)
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De mevrouw keek al raar naar de 2 kastjes. Ze had ongeveer een minuut nodig om mij te
antwoorden. “Meneer, dat gaat zo niet. Dat omruilen kan alleen een monteur doen. U moet een
afspraak maken”. Ik stond bijna te koken. “Mevrouw, er werd gezegd dat ik de kastjes moest
meenemen en dat die dan omgeruild konden worden”. “Nee hoor, meneer, wij doen dit altijd zo”.
Afijn, ik een afspraak gemaakt, maar helaas niet voordat de nieuwe gasten zouden komen. Ik zag
tot zijn geluk, dat de bewaker die ik eerder sprak, niet op zijn werk was. In de auto terug naar huis
kon ik er wel om lachen. Dit ís Curaçao!
Op de dag dat de monteur kwam ging mijn telefoon. “Bon dia, meneer, ik ben
van de FLOW en kom uw kastjes omwisselen”. “Aha”, dacht ik, “eindelijk de
meneer van de FLOW!”.
Ik loop naar het hek en doe het kleine poortje open. Wij maakten kennis, ben
alleen zijn naam vergeten, en liepen
eerst naar bungalow Alegria.
De man had een prettig voorkomen,
was klein, een beetje gezet, bovenop
kaal maar aan de zijkanten en achter rasta-haar tot
halverwege zijn rug. Zijn Nederlands was goed.
Hij bekeek de situatie en zei: “meneer, ik moet even wat uit
de auto halen”. Toen het een tweede keer weer tot een
sprintje naar zijn auto kwam, vroeg ik, “zal ik even meelopen
om te dragen?”. ”Nee hoor, meneer, dat is niet nodig”. Afijn,
hij liep daarna nog 3 keer naar zijn auto….. . Maar hij was
vrolijk en ik kon hem van dienst zijn door 1 hor-rekje los te
schroeven zodat hij er makkelijker bij kon.
Hij werkte snel en goed. En naarmate de tijd vorderde kwam het tot praten. Ik vertelde het verhaal
wat mij eerder was overkomen. Hij moest lachen. Brede witte tanden met één gouden tand
ertussen. “Weet u meneer, op kantoor werken de dames langs elkaar heen. Een slechte zaak”.
“Wij verhelpen vaak problemen met boze klanten. En dat komt allemaal door het kantoor. Is niet
goed”, zei hij al schuddend met zijn hoofd. Maar we hadden ook lol. Hij had humor en ik kon hem
met wat uitspraken opvrolijken.
In een half uur was hij met Alegria klaar en nog geen half uur later met Barbulèt.
De oude zwarte kasten werden omgewisseld door 3 nieuwe: een kabelontvanger voor de tv, een
modem en een soort van verdeler. Het resultaat: haarscherp beeld op alle kanalen.
Nadat ik mijn handtekening op twee formulieren had gezet was het werk klaar. Hij vond mijn
handtekening wel interessant en noemde mij na afloop gouverneur. “Ja, dat is de handtekening
van de gouverneur”, zei hij met een brede grijns.
Al met al was hij iets meer als een uurtje bezig geweest. Een man die zijn vak verstaat én met
humor!
Twee uur later ging mijn telefoon, en zag aan het nummer dat het de FLOW was. “Zullen wel even
willen checken of alles goed functioneert”, was mijn gedachte.
“Bon tardi meneer, u spreekt met de FLOW, ik had u vorige week aan de lijn en wil graag een
afspraak maken om de kastjes om te wisselen”.
Hoorde ik dat goed?!
Deze mevrouw wilde een afspraak maken voor het omwisselen van de kastjes terwijl deze een
paar uur geleden al waren omgewisseld!
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Ik nog braaf zeggen, “nee hoor, dat is al gebeurt”. Er viel een doodse stilte aan de andere kant van
de lijn en ik zag in gedachte een brede grijns met witte en één gouden tand. De meneer van de
FLOW!
“Felis a tardi, señora”, zei ik en hing op.

Het weer op Curaçao
Onze vaste rubriek. Eigenlijk overbodig want het is hier
350 dagen mooi weer en de temperatuur schommelt het
gehele jaar rond de 30 graden met een heerlijke
passaatwind.
Maar er zijn best wel verschillen in de tijd te ontdekken.
De regentijd is formeel nu afgelopen (oktober tot en met
januari) en begint de periode met stevige wind
(maart/april). Stevig wil zeggen kracht 4 of 5. Gelijker tijd is het ook vaak helder en zonnig zodat je
niet merkt dat je hier ook snel zult verbranden. De windperiode wordt ook gebruikt voor
vliegerfestivals waar de jeugd, maar ook ouderen, met hun zelfgemaakte vliegers hun kunsten
vertonen. Na de windperiode, in juni, begint formeel
het orkaan seizoen. Dat klinkt erg, maar Curaçao ligt
in de luwte tegen het vaste land van Zuid-Amerika
aan, en daar
komen niet zo
vaak orkanen
langs. Wat in die
tijd wel gebeurt is
dat de wind kan
wegvallen als
zo’n orkaan op
een 1.000 kilometer van Curaçao passeert. Dan
schiet de temperatuur direct omhoog tot rond de 37
graden. Gelukkig duren dit soort passages maar
enkele dagen en dan wordt het eiland weer gekoeld
door de oostpassaat.
Doordat het de afgelopen maanden regelmatig in de
vroege ochtenden heeft geregend is het eiland
ongekend groen. Zo groen hebben wij het eiland in
de afgelopen 6,5 jaar dat wij nu op het eiland zijn,
niet gezien.
De drogere periode breekt nu aan en dat betekend dat het langzaam weer gaat verdorren en dat
de meeste bomen en struiken ook hun bladeren weer gaan verliezen. Nu kunnen wij nog even van
de mooie groene natuur genieten!
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Covid-19
Wat niemand ooit had voorzien is werkelijkheid geworden.
Covid-19 is uitgegroeid tot een pandemie die de hele wereld
nog steeds, nu al bijna 1 jaar, in zijn greep heeft.
Gelukkig zijn veel landen begonnen met het inenten en mogen
wij concluderen dat er weer licht aan het eind van de tunnel
schijnt.
Op Curaçao lopen de besmettingen terug, wordt het land door Nederland als veilig bestempeld,
maar gek genoeg blijft de kleurcode nog steeds op oranje staan vanwege de lockdown die in
Nederland geldt. Een dilemma dus.
Gelukkig zijn er ook mensen die, zo hebben jullie al kunnen lezen in de rubriek “In de
schijnwerper”, toch hun welverdiende vakantie naar Curaçao doorzetten. Daar zijn wij, maar ook
de bevolking van Curaçao, erg blij mee. Het grootste deel van de bevolking hier doet zijn/haar best
om het virus buiten te houden, de regering kondigt op de juiste tijdstippen maatregelen aan, en dat
alles niet zonder succes.

Op vakantie naar Curaçao?
Jazeker!
Hier op het eiland vind je, ondanks de nog
geldende maatregelen, je rust en
ontspanning en kun je gaan en staan waar
je wilt. Hou jezelf aan de regels zoals social
distancing (hier 2 meter), hygiëne, het
dragen van een mondkapje in winkels, en
de avondklok (23:00 tot 04:30 uur), en je
beleeft je vakantie bijna als vanouds!
Op onze website staat veel informatie over
de PCR-test, houden wij de standen bij van
de actieve besmettingen (op 1 februari 2021 nog maar 62 besmettingen), hoe
je de uitslag van de PCR-test gelijktijdig met de PLC (Passenger Location
Card) kunt uploaden naar de instanties op Curaçao, en welke maatregelen er
momenteel gelden.
Liever zagen wij het op de oude manier, boeken, pakken, vliegen en vakantie
vieren, maar omwille van ons aller gezondheid maken de huidige maatregelen
een fijne vakantie op Curaçao tóch mogelijk!

Ziektekostenverzekering die ook corona dekt?
Héél belangrijk te weten is dat er 1 maatschappij is waar je een
ziektekostenverzekering kan afsluiten die ook ziektekosten betreffende corona
dekt, zelfs als het land code oranje of zelfs code rood heeft.
Dat is Oom Verzekeringen in Rijswijk. De premie ligt wel hoger dan een
normale ziektekostenverzekering, maar geeft wel een veilig gevoel goed
verzekerd te zijn als je naar Curaçao vertrekt.
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Zoover Awards
Het is stil momenteel bij Zoover. Wij weten dus niet of er over 2020 nog
uitreikingen gaan komen. Wij wachten verdere berichtgeving af en hopen hier in
de volgende Nieuwsbrief meer over te kunnen vertellen.

Aanbiedingen
Door de coronacrisis hebben wij het afgelopen jaar ook veel
annuleringen gehad. Nu er weer gereisd kan worden bieden
wij de geannuleerde perioden aan tegen een mooie korting
van

20%!

Bungalow Barbulèt;
- periode van maandag 8 februari tot vertrek op donderdag 18 februari 2021, 10 nachten *)
- periode van dinsdag 16 maart tot vertrek op maandag 5 april 2021, 20 nachten *)
Bungalow Alegria;
- periode van zondag 7 februari tot vertrek op dinsdag 23 februari, 16 nachten *)
- periode van zondag 28 februari tot vertrek op zondag 14 maart 2021, 14 nachten *)
- periode van dinsdag 16 maart tot vertrek op woensdag 31 maart 2021, 15 nachten *)
*) Periode mag korter zijn maar minimaal 8 nachten. Andere kortingen worden niet gegeven in
combinatie met deze aanbiedingen.

Tip
Hou de KLM website in de gaten voor voordelige retourtickets naar Curaçao.
Regelmatig zijn er aanbiedingen en liggen de ticketprijzen in het gunstigste geval rond
de 600 euro per persoon retour.
Meestal volgt TUI ook met aanbiedingen, dus check deze website ook even.
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Rondom BlouBlou
Verandering van correspondentbank
Onze bank op Curaçao, de Vidanova Bank, heeft vorig jaar
aangekondigd te gaan stoppen met de Citco Bank Nederland als
correspondentbank.
Om betalingen tussen Nederlandse banken en onze Vidanova Bank goed
te laten verlopen is de Crown Agents Bank in het Verenigd Koninkrijk
(Engeland) als correspondentbank aangesteld.
De betalingen van de restantbedragen lopen via deze bank. De
aanbetalingen gaan naar onze ING bankrekening in Nederland.
Hoe maak je het restantbedrag aan ons over?
Als op de factuur staat aangegeven dat je het restantbedrag overmaakt via de Crown Agents
Bank, ga je als volgt te werk.
In internetbankieren maak je de betaalopdracht aan, en vul je als volgt de gegevens in;
- je vult het bedrag in euro’s in
- bij naam ontvanger : Crown Agents Bank
- bij rekeningnummer (IBAN) : GB92CRAS60836832107401 **)
- bij omschrijving (max. 140 tekens) : Further credit Vidanova Bank Swiftcode CITCCWCC
Beneficiary Appartementen BlouBlou Curacao Accountnumber 3001162788. ***)
**) Wanneer je de naam van de ontvanger en het rekeningnummer hebt ingevuld krijg je een
melding dat naam en rekeningnummer niet geverifieerd kunnen worden. Dat is normaal als het een
buitenlandse bank betreft. Controleer dus nog extra of deze gegevens goed zijn ingevuld.
***) Vul de groene tekst zonder . (punt) in, alleen dus met spaties. De laatste punt is wel goed. Het
systeem breekt namelijk de tekst af bij een punt. Wat nog makkelijker is;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selecteer de groene tekst met de muis (staat ook op de factuur vermeld)
Wanneer de tekst is geselecteerd, druk op de rechter muisknop
Kies “Kopieren”
Ga naar het veld Omschrijving van de betaalopdracht en ga daar met de cursor in staan
Toets gelijktijdig Ctrl + V in (de control-toets en de V-toets), en de tekst is gekopieerd
Klaar

Als je alles hebt ingevuld druk je op verzenden, en klaar is Kees.
De betaling is onderweg en staat binnen 2 werkdagen op onze bankrekening op Curaçao. Zodra
het binnen is ontvang je van ons een bevestiging.

Nieuwe website en huisstijl
Wij gaan afscheid nemen van Vinetix. Al meer dan 6 jaar draait onze website op hun servers en zij
hebben ook de website voor ons opgezet. Al die jaren naar tevredenheid.
Echter het bijhouden van de website kostte veel tijd. En eerlijk gezegd, door de hele coronacrisis,
was er inmiddels ook behoefte aan vernieuwing.
Eind vorig jaar kwamen wij in contact met Intersites, en zij lieten ons de mogelijkheden zien van
wat zij hun klanten bieden. Dat sprak ons direct aan.
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De komende maanden gaan wij samen met hen de vernieuwde website opzetten en kunnen
uiteindelijk, de verwachting is einde 2e kwartaal 2021, in overleg met Vinetix de overgang gaan
uitvoeren. Daar zijn al afspraken over gemaakt. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte.

Met de gedachten over een nieuwe
website was er ook de wens om de huisstijl
wat meer te professionaliseren. Alle
uitgaande documenten zoals offertes,
facturen, eindafrekening, etc. , hebben
allemaal dezelfde stijl gekregen.
De komende tijd gaan wij dit ook verder
doorvoeren in zaken als e-mail, maar ook
de Nieuwsbrief.
Hiernaast een voorbeeld van de nieuwe
huisstijl.

De ophaal en wegbreng service van en naar het vliegveld
Deze service wordt weer normaal door ons uitgevoerd. Zolang er nog
maatregelen gelden is het dragen van een mondkapje in de auto verplicht van
vliegveld Hato naar BlouBlou. Bij BlouBlou mogen de mondkapjes af.

Richtlijnen voor een veilig verblijf bij BlouBlou
Ook wij houden ons aan de protocollen die door de Curaçaose overheid zijn opgelegd. Dat
betekent dat wij de accommodatie grondig reinigen, dat deden wij overigens al, en ontsmetten voor
aankomst van onze nieuwe gasten. In de bungalows liggen deze richtlijnen, alsmede richtlijnen
van de overheid van Curaçao, ter inzage. Ook zenden wij de richtlijnen een week voor aankomst
onze gasten toe, zolang dat nog nodig is.
Door je aan deze richtlijnen te houden, bescherm je jezelf en je omgeving tegen het coronavirus en
kun je vrij normaal genieten van je welverdiende vakantie!
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Nieuwe loungebank

Na een paar weken van metselen, stuccen en schilderen is de nieuwe loungebank op tijd gereed
gekomen voor onze eerste gasten in augustus van vorig jaar.
De bestaande kussens waren de maatvoering voor deze nieuwe bank die er fris en strak uitziet.
Krijgen van gasten ook te horen dat deze lekkerder zit dan de vorige bank. Dus, kom en ga lekker
chillen op de nieuwe loungebank in onze gazebo!
De gazebo is overigens ook aangepakt: een deel van het dak is vervangen en opnieuw geheel
geschilderd. Ook het “hoedje” is vernieuwd.

Mangoboom
Deze boom werd de laatste jaren een steeds grotere last. Hij was wel
mooi en gaf ook regelmatig heerlijke mango’s, maar de regelmaat
waarmee de bladeren vielen leek steeds groter te worden. Gasten in
bungalow Alegria moesten dagelijks meerdere keren vegen om de
bladeren van de porch te krijgen. Ook de wortels drukten de stenen van
het plein uit hun voegen.
Wij zijn heel blij de stap te hebben genomen om hem om te zagen. Het
was een kolossale boom en 3 ervaren tuinlieden hebben er 3 uur over
gedaan om de stronk er uiteindelijk ook in zijn geheel uit te krijgen.
Er is weer ruimte gekomen voor de gazebo, meer wind op de porch van Alegria, en er hoeft niet
meer dagelijks meerdere keren geveegd te worden. Eerlijk gezegd wordt hij nu al niet meer door
ons gemist.

Bestrating rondom zwembad en zwembadrand weer strak in de kleur
Regelmatige gasten hadden de afgelopen jaren wel gemerkt dat de bestrating rondom het
zwembad goed verzakt was. Zelfs zo erg dat je soms moest uitkijken om je evenwicht niet te
verliezen en in het zwembad te vallen.
Een bekend fenomeen is dit, het verzakken. En je moet de tijd nemen om het inklinken van de
grond uit te laten werken. Vorig najaar was het dan zover en werd een stratenmaker ingehuurd.
Een vakman die in een paar dagen tijd 2 kuub fijn grind opbracht en de bestrating weer mooi
rondom het zwembad legde. Ziet er weer strak uit.
Ook heeft hij de bestrating in en rond de gazebo en rondom de plek waar de mangoboom stond,
hersteld.
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Doordat de stenen rondom het zwembad glad getrild werd, schilferde de oude verf van de
zwembadrand op sommige plekken. Ook was de oude verf verbleekt door de geringe hoeveelheid
chloor in het zwembad die af en toe over de rand spoelde. Onze inmiddels opgedane ervaring
bracht ons naar de Antilliaanse Verf Fabriek, waar wij het probleem van het verbleken van de verf
voorlegden, en er een goed advies voor kregen. Ook nog wetende dat wij 60+-ers zijn en dan 15%
korting op de aankoop van verf krijgen, wandelden we al snel met de superverf op kleur, de winkel
uit.
.
Na het wegwerken van oneffenheden en daarna de rand goed voor te behandelen, werd de
nieuwe verf er in een middag opgebracht Ook dit ziet er weer strak én mooi uit met de BlouBloublauwe kleur!

Plafond ventilator bungalow Alegria
Doordat de mangoboom weg was ontdekten wij al snel dat de porch van
bungalow Alegria net zo lekker op de wind ligt als van bungalow Barbulèt.
De plafond ventilator die bij Alegria boven de porch hing, was van metaal
en begon aan alle kanten te roesten. Ook was de machine al op leeftijd.
Wij hebben toen besloten om de ventilator boven de porch weg te halen
en een nieuwe in de woonkamer aan de grote balk te hangen. Een goede
oplossing die we over enkele maanden ook in bungalow Barbulèt willen
gaan aanbrengen.
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Een goede en betrouwbare auto huren?
Dat kan bij ons partnerbedrijf 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 27,00 per dag
huur je al een prima auto bij
hen. De prijs is inclusief een all-risk autoverzekering, dus ben
je ook gelijk goed verzekerd.
Dat geeft een veilig gevoel!
Ja kan kiezen uit de volgende types:

Hyundai

Kia
Toyota

Eon
i10
Grand i10
Accent
Tucson
Soul 2020
Sportage
Rush

middenklasser
SUV
middenklasser
SUV
7-seater

Het team BlouBlou
Jullie gastvrouw en gastheer, Alja en Roel Nienhuis, en natuurlijk ook onze trouwe hond Pien.

Nieuwsbrief nummer 14 verschijnt in mei 2021.
Appartementen BlouBlou Curaçao
Kaya Damasco 56
Jan Thiel – Willemstad
Curaçao
M: 005999 6620015 of 6823775
T: 005999 7895955
E: info@bloublou.nl
W: http://www.bloublou.nl
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