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Introductie
Dit is al weer de vijfde 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.

Even voorstellen
Graag willen wij ons voorstellen. Gasten kennen ons al maar er zijn ook vele
belangstellenden van BlouBlou die toch wel eens willen weten wie wij zijn.
Alja is geboren
Kortenhoefse (1959), en
leerde na haar
middelbare
schoolopleiding voor
kapster. Dit beroep heeft
zij enkele jaren
uitgeoefend, en is daarna
als verkoopster bij de
Hema gaan werken. Als
Teamleider stopte zij met
werken medio 2014. Haar
grootste hobby, die zéker
ook hier op Curaçao
wordt uitgeoefend, is
tuinieren. En dat is zeker
te zien rondom BlouBlou!
Roel is geboren Hilversummer (1955) en ging na de middelbare schoolopleiding in
militaire dienst bij de Landmacht. Daarna begon hij met een administratieve baan bij
de NS. Na 5 jaar werd de overstap gemaakt naar het Vastgoed. Eerst als hoofd van de
administratie begonnen bij SPF (Spoorwegpensioenfonds) waar hij later doorgroeide
naar Vastgoedcontroller bij SPF Beheer bv in Utrecht. Per 1 augustus 2014 kon hij
vervroegd met pensioen gaan. Een grote hobby van Roel is koken, maar klussen is
ook een favoriet, en komt nu goed van pas.

Alja en Roel hebben elkaar leren kennen in 1977 en zijn inmiddels 36 jaar getrouwd,
hebben 2 zonen, 2 schoondochters en inmiddels 1 kleindochter.
“Onze droom hebben wij met BlouBlou verwezenlijkt” zegt Alja, waar Roel nog aan toe
voegt “Ja, wij streven er naar om met onze twee bungalows onze gasten dat te bieden
wat wij ook belangrijk vinden tijdens vakantie”.
Samen: “Een oase van rust waar je lekker kunt ontspannen, je eigen woning hebt met
veel privacy, en van waaruit je het mooie Curaçao verder kan gaan ontdekken!”.
“Bonbini bij Appartementen BlouBlou Curaçao!!”.

Wist je dat…
….Appartementen BlouBlou Curaçao gecertificeerd is?
Op vrijdag 11 augustus jongstleden werd op Seaquarium
Beach een feestje gegeven ter ere van het behalen van de
normen voor certificering die Curaçao Tourist Board stelt
aan de toeristische sector op Curaçao.
Dit initiatief stimuleert en verbetert de kwaliteit van deze
sector. Normen worden onder andere gesteld aan veiligheid,
hygiëne, comfort en de inrichting en faciliteiten van de
accommodaties.
Uit handen van
Minister Steven
Martina
(Economische
Ontwikkeling)
kregen 29 accommodaties en
duikscholen het certificaat uitgereikt.
Wij zijn ontzettend trots op dit behaalde
resultaat en dit toont aan dat ook
Appartementen BlouBlou Curaçao staat
voor kwaliteit. Voor de toekomst zorgen
wij dat deze kwaliteit behouden blijft en
verbetert om onze gasten te kunnen
bieden wat van ons wordt verwacht.
….Tickets vroegtijdig geboekt kunnen worden om meer keuze te
hebben?
Momenteel heeft TUI Ticket Sale en zijn de tickets extra in de
aanbieding. Zie ook onze aanbieding hieronder.
Binnenkort verwachten wij ook dat KLM de
Werelddeal Weken zal starten, en dat betekent dat er 11
maanden van te voren voordelige tickets geboekt kunnen
worden.
Pak hiermee je voordeel!
…. TUI met ingang van 12 oktober 2017 haar service op verre vluchten verbetert en
dan ook gratis een maaltijd, snacks en softdrinks tijdens de vlucht aanbiedt?
Ook het Persoonlijk Entertainment Programma is dan gratis.

Aanbieding oktober 2017 en december 2017!
Bungalow B Barbulèt is in de aanbieding voor de perioden
van woensdag 27 september 2017 tot woensdag 25
oktober 2017, en van zaterdag 2 december 2017
tot zondag 10 december 2017. In deze perioden
geven wij 20% Korting op de huurprijs. Dus nu
60 euro per nacht (op basis van 2 personen).
Minimaal verblijf 5 nachten.

Tot en met 2 september 2017 heeft TUI Ticketsale en zijn tickets in deze periode
verkrijgbaar voor 449 euro per persoon retour. Wees er wel snel bij want ze
vliegen er de deur uit!
Ga voor tickets naar https://www.tui.nl/vliegtickets/ en kies voor CARIBISCH GEBIED.
Check de beschikbaarheid van onze bungalow 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

Voor wie zichzelf een keer wil trakteren op heerlijk Italiaans ijs, moet
eens langsgaan bij Gelati Bella Italia in winkelcentrum Papagayo
Beach Plaza.
Een kwartiertje lopen vanaf BlouBlou en je hebt keuze uit tientallen
soorten heerlijk ijs, ambachtelijk gemaakt op basis van melk,
yoghurt, soya of vers fruit.
De prijs van dit heerlijks: ongeveer 3 gulden 50 per schep/soort ijs.
Een bakje of hoorn met 2 scheppen is een behoorlijk ijsje, en moet

snel gegeten kunnen worden want door de weldadige Curaçaose warmte smelt het erg
snel. Maar dat is inmiddels een sport hier! 😊
Ook kun je bij Gelati Bella Italia terecht voor een lekkere kop koffie of een heerlijke
pizza.
Kortom, ben je op Curaçao, dan is een bezoekje aan hen zéker de moeite waard!

Het weer op Curaçao
Momenteel staat de zon weer recht boven Curaçao en begint de
warmste periode van het jaar in aanloop naar de regenperiode.
Die laatste lijkt al te zijn begonnen want storm
Harvey heeft hier ook ruim 50 mm regen laten
vallen tijdens de passage. Gelukkig valt de
meeste regen in de nacht en vroege ochtend.
Overdag veelal zon en warmte. De zeewater
temperatuur rond Curaçao tikt al weer de 30
graden Celsius aan.
Heerlijk om er spontaan in te springen of te duiken!

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 (30 augustus 2017) hebben wij al 21 beoordelingen gekregen met een
gemiddelde score van 9,71. Daar zijn wij trots op en op de goede weg!

Recepten
Eén van de populairste cocktails in de
Caribean is wel de Mojito.
Van oorsprong is dit een Cubaans drankje
vanwege de aanwezigheid daar van vele
rietsuikerplantages. Het werd indertijd als
medicijn gebruikt, maar nu in de moderne
tijd als een verfrissend cocktail.
Om weer even achter over te leunen en
terug te denken aan al het fijne van
Curaçao volgt hier het recept van een
heerlijke Mojito:
Benodigdheden voor 1 longdrink glas;
- Longdrink glas
- Vijzel
- Borrelglas
- Halve limoen in 4 partjes gesneden
- Rietsuiker
- Witte rum (Baccardi)
- 2 takjes munt
- Sodawater of lichtbruisend bronwater
- IJsblokjes

Bereiding;
Voeg in de vijzel 1 partje limoen samen met de blaadjes van 2 takjes munt (ongeveer
10-15 blaadjes).
Vijzel zachtjes en behoedzaam met de stamper de limoen en de
muntblaadjes. De aromatische oliën uit de muntblaadjes komen nu
vrij.
Voeg daarna nog 2 partjes limoen toe met 1 eetlepel rietsuiker, of
minder naar eigen smaak.
Vijzel dit nog even zachtjes en behoedzaam.
Giet dit mengsel daarna in het longdrinkglas.
Voeg hieraan 4-5 blokjes ijs toe, en 1 borrelglas witte rum (50-60
ml).
Vul dit daarna op tot 1 cm onder de rand met het sodawater of lichtbruisend
bronwater.
Roer alles in het glas door elkaar met een lange dessertlepel, garneer de rand van het
glas met het 4e partje limoen en steek in het glas een rietje.
Geniet van dit heerlijk verfrissend drankje!

Rondom BlouBlou
Schilderwerk houten balustrades bungalows
De afgelopen maanden hebben wij niet stil gezeten.
Er is begonnen met het schilderen en repareren van de
balustrades rondom de bungalows. De oude verflagen
worden er afgehaald, gerepareerd waar nodig en dan
gebeitst in donker mahonie. De voeten worden in een
betonnen vorm gegoten die past bij de sfeer van de
bungalows.
Het hout begint weer tot
leven te komen en geeft de
bungalows een frisse
uitstraling.
Er wordt zoveel mogelijk
buiten de verhuur om
gewerkt of wanneer gasten niet aanwezig zijn. Zo wordt
eventuele overlast tot een minimum beperkt.

Blender
Omdat er vraag naar is en dit niet tot de standaard
uitrusting van de bungalow behoort, hebben wij voor de
verhuur een blender aangeschaft.
Hiermee kunnen heerlijke smoothies, maar ook gezonde
groente drankjes worden gemaakt.
Deze blender kan door de gast worden gehuurd voor 10
euro per week, of een deel daarvan.
Ook geven wij tips waar het beste fruit en
groenten/kruiden kunnen worden gekocht.
Als u ook van de blender gebruik wil maken, geef dit dan
op gelijktijdig met eventuele andere services die wij
aanbieden. Uiteraard onder voorbehoud van
beschikbaarheid.
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