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Introductie
Dit is al weer de zesde 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.
Dit keer onder andere het aangepaste vliegschema van de KLM, waar je flamingo’s
kunt spotten op het eiland, een schitterend verhaal over de nummer cultuur, een
verrukkelijk kip recept, hoe wij ons wapenen tegen de muggen en een heel bijzondere
dag op 28 november.
Wie voor de nieuwsbrief leuke ideeën of suggesties heeft, mag dit uiteraard kenbaar
maken via info@bloublou.nl . Wij staan daar graag voor open.

Wist je dat…
….KLM haar vliegschema naar Curaçao heeft aangepast? KLM vliegt nu 17 keer per
week vanuit Amsterdam op Curaçao. Rechtstreeks gaan
er 10 vluchten en de dagelijkse vlucht KL0735 vertrekt
nu om 12:45 of 12:55 van Schiphol en komt rond 17:30
uur
plaatselijke
tijd op
Curaçao aan.
De andere 7 vluchten maken allemaal een
tussenstop op Bonaire of Aruba en wordt
daar overgestapt op een Fokker50 toestel
van Insel Air. Let bij het boeken van deze
tickets wel op de overstaptijd op Bonaire
en Aruba. Deze zijn verschillend en kan
oplopen tot enkele uren.
Onze ophaal en wegbrengservice, en de (gratis) boodschappen
service brengen uitkomst. Na aankomst bij BlouBlou, zonder
vertraging rond 20:00 uur, is de koelkast al gevuld en kun je
lekker beginnen met relaxen.
De huurauto kan dan de volgende dag worden afgeleverd en
dat scheelt weer 1 dag huur.

Uitgelicht
Flamingo’s
Er zijn op Curaçao 3 locaties waar Flamingo’s gespot
kunnen worden; de Zoutpannen van Jan Thiel
(naast BlouBlou gelegen), de Zoutpannen van St.
Michielsbaai (Weg naar Bullenbaai) en de
Zoutpannen van Jan Kok (vlak voor St.
Willibrordus).
De flamingo’s zijn
op doorreis en
strijken op Curaçao
neer om te eten. De
zoutpannen zijn een
ideale voedingsplaats voor deze vogels en als je het
treft spot je er zomaar enkele tientallen. Bij Jan Kok is
het meestal erg druk
omdat daar ook veel
toeristenbussen stoppen
die mensen in de
gelegenheid stellen de
flamingo’s te fotograferen
of te filmen.
Bij de andere twee locaties
moet er een stuk gelopen
worden om ze te spotten.
Maar dat levert dan ook
meestal erg mooie plaatjes
op.
Eén flamingo was laatst verdwaald en landde pardoes
bij BlouBlou in het zwembad.

Nena Sanchez R.I.P.
Op vrijdag 18 augustus 2017 is Nena Sanchez op 73 jarige leeftijd onverwacht
overleden.
Nena was een kunstenares en stond bekend om
haar schilderwerken van het Curaçaose
landschap met felle kleuren. Op diverse plekken
op het eiland zijn muurschilderingen van Nena
Sanchez te bewonderen. Op Curaçao zijn er
twee galeries van haar, één in Punda
(Windstraat 15) en één in landhuis Jan Kok. De
familie blijft deze galeries aanhouden.

De originele schilderijen zullen in steeds mindere mate te bewonderen zijn, maar in de
galeries kun je ook hele mooie reproducties bekijken en kopen.
Bijna 4 jaar geleden
heb ik (Roel) bij
Nena nog een
workshop gevolgd.
Dit was zeer
leerzaam en zij gaf
goede tips hoe om
te gaan met
acrylverf en het Curaçaose klimaat. De verf is al
bijna verdroogd nog voordat het doek geraakt
wordt.
De galerie in landhuis Jan Kok is extra
aantrekkelijk omdat ook de sfeer van het
landhuis zelf geproefd kan worden. De ligging is
fantastisch en je kijkt uit over de Zoutpannen van
Jan Kok.

Galerie Jan Kok : geopend van Dinsdag tot Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.
Galerie Punda : geopend van Dinsdag tot Vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur.

Nummertjes cultuur
Als je op het eiland bent en in het normale leven van Curaçao belandt, dan is de kans
groot dat je ook kennis maakt met het fenomeen “nummertjes cultuur”.
Al meerdere malen hebben wij dit meegemaakt en wij moeten zeggen dat het een
eerlijk systeem is, en iedere Curaçaoënaar geduldig wacht tot hij of zij aan de beurt
is. Maar het kan ook anders lopen……… .
Enige tijd geleden gingen Alja en ik naar het Aqualectra
kantoor vlakbij het Riffort. Wij wilden weten hoe wij extra
watermeters voor de bungalows konden aanvragen.
Het was middag en wij gingen de glazen draaideur door.
De grote zaal bevolkte alleen een paar bewakers, er
waren op dat moment geen klanten.
Het was er lekker koel en voor het nummertjesapparaat
stond een bewaker.
Achter in de grote zaal, waar in rijen van 6 ongeveer 50
zitplaatsen waren, bevonden zich de loketten, waarvan er
twee door dames waren bezet.
Duidelijk was dat de bewaker het nummertjesapparaat aan het
repareren was. Hij scheurde een nummertje af en stopte die in
zijn zak.
Hij zag dat wij achter hem stonden, scheurde een tweede
nummertje af en gaf die aan ons: “Bon tardi, mevrouw en
meneer, alstublieft”. “Danki”, was ons antwoord en kozen ons
plekje ergens op de 50 stoelen.
Wij hadden een riant uitzicht op de nummer display en de
loketten. Nog steeds waren wij de enige klanten.
Ik keek op mijn zojuist verkregen kaartje en zag dat het
nummer 60 was. Op de display stond nummer 58, dus waren
wij zo aan de beurt.
Aan de beurt?
Er was verder niemand en nummer 59 had de bewaker in zijn
zak gestopt. Ik keek Alja aan en zei, “ik ga alvast naar het
loket, en zal dan aangeven wat er met nummer 59 is gebeurt”.
Bij het loket aangekomen was de mevrouw druk bezig met andere zaken. Ik wachtte
geduldig en plots keek de mevrouw op. “Bon tardi mevrouw, ik wil graag
geïnformeerd worden over de aanvraag van extra watermeters”, begon ik mijn vraag.
“Uw nummer graag”, zei de mevrouw.
Ik gaf mijn nummer, zij keek er naar, en zei, “u bent nog niet aan de beurt”. “Ja
mevrouw, dat weet ik, maar de nummermachine was stuk en is gemaakt door de
bewaker en die heeft een nummer in zijn zak gestopt. Het volgende nummer heb ik
gekregen en dat is dit nummer”.
“Meneer, wilt u weer teruggaan naar de zaal en wachten tot u aan de beurt bent”, zei
de mevrouw op ietwat norse toon.
Ik kookte, maar wist ook dat je je maar beter rustig moet gedragen, anders wordt het
helemaal niks.

Toen ik terugliep naar Alja, was de zaal nog steeds verder leeg, en hoorde ik dat de
display van nummer versprong. Nummer 59 stond nu aangegeven. Alja kort het
verhaal verteld en die moest gniffelen.
Je gelooft het of niet, het duurde zeker 2 minuten voordat nummer 60 op de display
verscheen.
Ik meldde mij weer bij dezelfde mevrouw die zonder blikken of blozen zei, “Bon tardi
meneer, wat kan ik voor u doen?”.

Het weer op Curaçao
Net als in Nederland staat ook op Curaçao de zon “laag”. Dat wil
zeggen, hij staat aan de zuidelijke
hemel ongeveer even hoog als de zon
zomers in Nederland. Dat maakt het
natuurlijk erg aangenaam met
temperaturen rond de 30 graden en vaak een lekkere
passaat wind uit het oosten. Betekent ook dat er overdag
flink gesmeerd moet worden om niet te verbranden door
de zon. Momenteel valt er, vooral in de ochtend, een
enkele bui. Het is immers officieel nog steeds
regenperiode. De zeewater temperatuur rondom Curaçao is
nu 29 graden Celsius, ook zeer aangenaam!

Zoover Award Gold 2017
Appartementen BlouBlou Curaçao dingt dit jaar 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 voor de Award als kleine accommodatie meer dan 30 reviews behalen tot
en met 31 december 2017 met een gemiddelde beoordeling van meer dan een 9.
Momenteel (28 november 2017) hebben wij in 2017 28 beoordelingen gekregen met
een gemiddelde score van 9,83. Daar zijn wij erg trots op en op de goede weg!

Recepten
Galiña di Smoor (Gesmoorde kip)
Dit is een schotel van heerlijk
gesmoorde kip op Antilliaanse
wijze. Door de groenten en
specerijen krijgt de kip een heel
speciale smaak.
Hoe langer je de kip laat
marineren, hoe meer smaak er aan
zal zitten.
Serveer dit gerecht met rijst of
funchi en een lekkere salade.
Dit recept is voor 4 personen.
Ingrediënten
4 kippendijen
4 kippenpoten
½ rode paprika
½ bosje bladselderij
2 teentjes knoflook
2 middelgrote uien
25 gr roomboter

1 tomaat
2 kruidnagels
½ eetlepel kappertjes
25 gram zwarte olijven
25 gram gedroogde
pruimen
1 bouillonblokje
250 ml water

Voor de marinade;
2 cm gemberwortel, geraspt
½ Madam Jeanette peper
40 ml donkere sojasaus
¼ nootmuskaat, geraspt
½ theelepel komijn
½ theelepel paprikapoeder
¼ theelepel knoflookpoeder
¼ theelepel zwarte peper

Voorbereiding
Maak de marinade door de sojasaus samen met de geraspte gember, de
nootmuskaat, zwarte peper, knoflookpoeder, paprikapoeder en komijn in een kom te
mengen.

Snijd de Madame Jeanette peper in héél kleine stukjes en voeg deze (naar smaak!)
toe aan de marinade. Leg de kip hier in en laat het (gekoeld) minstens 2 uur staan.
Snijd de paprika in blokjes. Pel de knoflookteentjes en pers ze uit. Snipper de uien.
Snijd de tomaat in blokjes. Snijd de selderij zeer fijn.
Bereidingswijze
Verhit de roomboter in een braadpan en fruit hierin de uien
samen met de paprika, totdat de uien glazig zien. Voeg nu de
knoflook toe en laat dit op laag vuur nog 5 minuten bakken,
totdat de paprika wat is geslonken.
Voeg daarna de tomatenblokjes, de gedroogde pruimen, de
olijven en de kappertjes toe.
Verwarm ondertussen in een steelpan het water met het
bouillonblokje, totdat dit geheel is opgelost.
Voeg de kip, inclusief de marinade, toe in de braadpan en roer dit geheel goed door.
Voeg de selderij, de kruidnagels en als laatste de bouillon hier aan toe. Plaats de
deksel op de pan en laat dit zo’n 60 minuten sudderen.
Verwijder op laatst de kruidnagels.
Eet smakelijk!

Rondom BlouBlou
Muggenvallen
Om de strijd tegen de muggen verder aan te gaan
hebben wij muggenvallen aangeschaft en in de tuin
geplaatst.
Nu was de overlast al tot een minimum beperkt,
met deze vallen hopen wij de natuurlijke
verspreiding van de muggen ook tegen te gaan.
In de val zit water waarin gif is opgelost. In het
water is ook een
filter aangebracht waar de muggen op aanvliegen.
Hun achterpoten komen in het water terecht en
komen zo in aanraking met het gif. Dit nemen ze
mee en besmetten zo het water op andere
plaatsen. Door het gif gaan de larven en eitjes dood
die ze hebben gelegd, en uiteindelijk gaat de mug
zelf ook dood.
De muggenval is effectief op een terrein rondom
van 400 m². Totaal komen er 3 op ons terrein te
staan.

Zwembad
Het zwembad heeft weer een frisse uitstraling gekregen. Enkele maanden geleden
kwamen plotseling de tegels los van de rand. Door de extreme hitte van de zon die
dagelijks vele uren op de tegels brandt, zijn ze van de ondergrond losgekomen.
Samen met de aannemer, die indertijd het zwembad heeft gebouwd, is de rand weer
volledig hersteld.
De afgelopen weken is de buitenwand onder de tegels weer van een nieuwe verflaag
voorzien, in de inmiddels bekende “BlouBlou” kleur.

28 november 2017 : een heel bijzondere dag!
Momenteel verblijft de familie Magré
op ons complexje met z’n zessen.
Vader Nico, moeder Petra, en de
dochters Emily met vriend Erik-Jan
en Elise met haar aanstaande
echtgenoot Andries.
Jawel, deze dag stappen Elise en
Andries in het huwelijksbootje, en is
ons complexje uitbundig versiert met
slingers en ballonnen.
Vandaag gaan zij trouwen en deze
gebeurtenis zal plaatsvinden op één
van de mooiste locaties van het
eiland, Blue Bay.
Voorafgaand aan deze gebeurtenis is
het leuk te vermelden hoe de familie
Magré bij BlouBlou is beland.
Het begon allemaal twee en een half
jaar geleden, toen Alja een keer voor
vakantie naar Nederland ging. In het
vliegtuig zat ze naast een jong stel
dat vakantie had gevierd op Curaçao.
Alja vertelde trots dat zij ook

appartementen op Curaçao verhuurt en gaf hen een visitekaartje van BlouBlou. Dit
stel waren Elise en Andries.
Nog geen half jaar
later kregen wij een
aanvraag binnen via
de e-mail van Petra
en Nico, de moeder
en vader van Elise.
Zij waren erg
nieuwsgierig
geworden toen zij
via dit kaartje op
onze website
belanden.
In de zomer van
2016 kwamen Petra
en Nico, samen met
hun andere dochter
Emily hun vakantie
vieren bij BlouBlou.
En nu, 15 maanden later, is de gehele familie neergestreken bij BlouBlou voor de
trouwerij van Elise en Andries. Een heel bijzondere dag!
Elise en Andries, heel veel geluk voor de toekomst toegewenst en dat jullie lang als
vrouw en man van elkaar mogen blijven genieten! Masha pabien!!

Nieuwsbrief nummer 7 verschijnt in februari 2018.
Appartementen BlouBlou Curaçao
Kaya Damasco 56
Jan Thiel – Willemstad
Curaçao
Telefoonnummer mobiel: 005999 6620015 of 6823775
Telefoonnummer vast : 005999 7895955
E-mailadres
: info@bloublou.nl
Website
: http://www.bloublou.nl

