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Introductie
Dit is al weer de vierde nieuwsbrief van Appartementen BlouBlou Curaçao. 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.
Wie voor de nieuwsbrief leuke ideeën of suggesties heeft,
mag dit uiteraard kenbaar maken via info@bloublou.nl .
Wij staan daar graag voor open.
Dit keer introduceren wij een nieuwe rubriek : Recepten.
Wij willen hiermee de Curaçaose keuken wat dichter bij de
mensen brengen. Ook recepten die gelieerd aan BlouBlou
zijn, krijgen aandacht.
De Nieuwsbrief is dit keer verlaat vanwege onze vakantie.
Dit keer een bijzondere vakantie omdat wij oma en opa zijn
geworden van een gezonde kleindochter Jayliënne.

Even voorstellen
Gasten van ons zien regelmatig de “Patrol” pick-ups met
het paarse logo van Jan Thiel Security langsrijden. Wat
doen zij eigenlijk?
Op dinsdag 23 mei jongstleden had ik een afspraak met
Carroll
Junior
Senshi. Het kantoor aan de
Caracasbaaiweg oogt fris en bij het
binnentreden valt direct de grote
beeldschermen op waarop diverse
locaties in het gebied rond Jan Thiel
te zien zijn. Real time.
Carroll Junior, Juni voor vrienden en
bekenden, vertelt.
In 2008 startte Carroll Junior met
ondernemen. Een jaar later, in 2009,

richtte hij samen met zijn broer Derrem Senchi, Jan Thiel Security op. Samen met
Lisa Molina vormen zij gedrieën het hart van Jan Thiel Security.
Voor Carroll Junior is zijn vrouw een grote steun om het bedrijf op deze wijze te
kunnen managen.
Doel en missie van Jan Thiel Security: zorg om de veiligheid in de wijk Jan Thiel te
waarborgen.
Om dit te bereiken beschikken zij over moderne middelen en hebben hun organisatie
zo ingericht dat er ook ’s-nachts een wakend oog in de straten van Jan Thiel is.
Voor velen van ons niet merkbaar, maar toch aanwezig.
Camera’s, medewerkers op strategische locaties, en de pick-ups met moderne
surveillance-apparatuur, maken dat het in onze wijk veilig is.
Tussen Jan Thiel Security en de Politie van Willemstad is een goede samenwerking.
Jan Thiel Security is het oog en houdt direct contact met de Politie over de veiligheid
in onze wijk.
Het werkterrein is imposant: de wijk Jan Thiel inclusief de woongemeenschappen
Lagunisol en Marbella tot aan de kustlijn Vista Royal. In het binnenland ook delen van
de nieuwe wijk Brakkeput die nog grotendeels gebouwd moet worden.
Groter wordt niet gewenst, want op deze manier kunnen zij de wijken “in control”
houden. Een mooie ambitie voor de toekomst.
Jan Thiel Security heeft mij laten zien dat zij er voor onze veiligheid zijn. Als ik weer
een pick-up langs zie komen, of een medewerker bij één van de resorts zie, dan weet
ik dat ik mij over de veiligheid in onze wijk geen zorgen hoeft te maken.
Carroll Junior, Derrem, Lisa en medewerkers, hartelijk dank voor dit interview en voor
de toekomst veel succes met jullie bedrijf!

Wist je dat?
Er een nieuwe strandtent is bijgekomen op Jan Thiel Beach:
Koko’s.
Bij deze nieuwe hangout spot kun je
genieten van de
combinatie tussen
streetfood, dagelijks verse smoothies,
gezonde shakes & juices, cocktails en
natuurlijk een goed koud biertje!
Je kan er lekker relaxen op de houten
ligbedden en
genieten van een
hapje en een
drankje. De menukaart hanteert prijzen vanaf 9 gulden tot
47,50 gulden voor breakfast, a la cart gerechten, platters en
specials.
Diverse soorten koffie vanaf 4 gulden, bier 7
gulden, wijnen 10 gulden per glas en
cocktails vanaf 17,50 gulden.
Koko's is dagelijks geopend van 9 uur ‘sochtends tot zonsondergang.

Aanbiedingen!
In de maanden juli en augustus 2017 geven wij 20% Last
Minute korting op de huurprijs. Bungalow C Alegria nu vanaf 52
euro per nacht en bungalow B Barbulèt nu vanaf 60 euro per nacht
(op basis van 2 personen).
Check de beschikbaarheid van onze bungalows via
e-mail info@bloublou.nl of telefoon
005999 6823775 (Alja) of 005999
6620015 (Roel).
Deze korting geldt niet in combinatie met andere
kortingen.

Uitgelicht
Sinds enkele maanden is Curaçao een nieuw
restaurant rijker: Tabooshh!

Restaurant De Kleine Wereld is verkocht aan een
nieuwe eigenaar, Martin den Dulk. Martin is hier
een restaurant in New Caribean Style begonnen
nadat hij eerst jaren succesvol restaurant
Tentaboka heeft geleid.
De frisse kleuren van het
restaurant maken dat het
echt Caribisch aanvoelt.
De sfeer was al
fantastisch, en maakt het
geheel erg aantrekkelijk
om een paar uurtjes op
dit terras aan Het
Spaanse Water te
vertoeven.
De keuken is verrassend.
Generaties oude recepten
uit de familie van Martin
zien in deze keuken weer het licht. Met een Caribische “touch” weet Martin met zijn
kok’s de gasten heerlijke gerechten voor te zetten. Of dit nu
een voor, een hoofd of een nagerecht is, het smaakt

allemaal even verassend!
Wij hebben de afgelopen
maand 2 keer bij Tabooshh!
gegeten en kunnen dit onze
gasten aanraden. Een echte
topper!

Het weer op Curaçao
De droge periode is weer begonnen op Curaçao. Langzaam
verandert het landschap weer van frisgroen naar droog en
dor.
Dit betekent niet dat er geen regen valt. Soms valt er in de
nanacht en vroege ochtend een kort buitje. Meestal mag dit
geen naam hebben en valt er niet meer dan een paar
millimeter.
De zon heeft half april voor Curaçao het
hoogste punt bereikt en staat nu weer in het
noorden.
De kracht van de zon maakt dat de zee
temperatuur is gestegen tot gemiddeld 29
graden Celsius. Je kan dus zo het heerlijke
zeewater instappen zonder eerst even te
moeten wennen.

Zoover Awards 2017
Appartementen BlouBlou Curaçao dingt dit jaar ook weer mee
naar de Zoover Awards 2017.
In 2016 won BlouBlou Curaçao de Zoover Award Orange, in
2017 gaan wij voor de Zoover Award Gold!
Meer dan 10 miljoen bezoekers per maand zoeken op meer dan
3,2 miljoen beoordelingen van 400.000 accommodaties, naar
hun geschikte accommodatie. En BlouBlou Curaçao is daar één
van.
Wij moeten daarvoor als kleine accommodatie meer dan 30 reviews behalen tot en
met 31 december 2017 met een gemiddelde beoordeling van meer dan een 9.
Momenteel (7 juni 2017) hebben wij al 15 beoordelingen gekregen met een
gemiddelde score van 9,67. Daar zijn wij trots op en op de goede weg!

-

Een Landcrab op de uitkijk, een Warawara spiedend in een boom en een vissende Witte Reiger
gespot tijdens een wandeling langs de lagune van St Michiel.

Recepten
BlouBlou Curaçao Salade (bijgerecht)
Recept is bedacht door René van der Linden.
Voor 4 tot 6 personen:
2
1
1
6
1
½
1 klein
1 lange
1 klein
3
5 el
2

Baby Romain sla
Rood uitje
Avocado
Cherry tomaatjes
Limoentje (3 keer te gebruiken: ¼,½,¼)
Frisse appel
bosje Bieslook (of 2 dunne lente-uitjes)
Komkommer of 2 korte
Blik zwarte boontjes
Hard gekookte eieren
Mayonaise
Augurkjes
knoflookpoeder, peper en zout

Voorbereiding (1 dag voor gebruik):
Snij de komkommer in vieren en verwijder de zaadlijst. Halveer de kwarten (of deel
ze in drieën als je dikke komkommers hebt) en snij ze in kleine driehoekjes. Doe de
driehoekjes in een bakje en schenk er zoveel Blue Curacao over dat ze net
onderstaan.
Afgedekt 1 nachtje in de koelkast laten marineren.
Kook de eieren tot bijna hard. Bewaar in de koelkast (indien al gepeld: onder water!)
Bereiding:
Meng een sladressing met: 3 eetlepels mayonaise, een kneepje (¼) limoensap,
1 tl suiker, peper, zout en een héél klein beetje ketchup. Mag een fijn gesneden
augurkje door. (Of koop gewoon een flesje Thousand Island dressing).
Maak de avocado schoon en snij in kleine blokjes. Halveer en schil de appel. Snij ook
in dezelfde kleine blokjes. Besprenkel de avocado en de appel met het sap van een
halve limoen. Haal de zwarte boontjes uit blik, spoel af en dep droog. Snipper het
uitje heel fijn.
Haal de blauwe komkommer uit de marinade en dep droog. Hou wat stukjes
komkommer achter voor de garnering en meng de rest van de komkommerstukjes,
uitje, avocado, appel en boontjes met de sladressing zodat het een samenhangend
geheel vormt. Niet té nat!
Pel 12 mooie blaadjes van de Baby Romain sla, was ze en dep ze droog.
Leg ze op een schaal, en vul ze met het mengsel van appel, ui, boontjes en avocado.
Snij de cherry tomaatjes en de eieren in vieren. Leg een half ei en 2 kwartjes tomaat
bovenop de gevulde blaadjes.

Snij de bieslook (of de lente-ui) heel fijn. Meng deze met 2 el mayonaise, wat
knoflookpoeder, een kneepje limoensap en wat zout tot een dun sausje waarmee je
de eieren dresseert.
Garneer met de achtergehouden stukjes blauwe komkommer.
Eet smakelijk!

Rondom BlouBlou
Mangoboom
De mangoboom op het centrale plein staat weer
in volle bloei. De boom verliest heel veel oud blad
dat plaats maakt voor de groenbruine jonge
bladeren waar de nieuwe bloemtrossen aan
komen. Wij zijn zeer benieuwd naar de komende
oogst. Vorig jaar was het minder maar het jaar
daarvoor heeft de boom tientallen kilo’s mango’s
geleverd. In augustus/september zijn de mango’s
rijp.

Prijswinnaar
In mei/juni heeft Annet van der Wal samen met haar man
Jan vakantie gevierd bij BlouBlou. Zij verbleef in de door haar
vernoemde bungalow Barbulèt, en verzilverde daarbij haar
gewonnen prijs van de prijsvraag die wij in oktober 2014
hebben uitgeschreven: één week gratis verblijf voor het
benoemen van de meest toepasselijke naam voor deze
bungalow.
Wij vonden het erg leuk Annet en Jan als gasten te
verwelkomen en zij hebben van deze vakantie ten volle
genoten!
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