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Introductie
Wat vertraagd is dit de achtste 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.
Er is voldoende te schrijven en in deze Nieuwsbrief hebben wij het over het Curaçao
North Sea Jazz festival, Sail 2018, autohuur, de KLM Werelddeal Weken, een mooi
verhaal over een gewonnen prijs in de loterij, Playa Lagun, midgetgolfen bij Brakkeput
Mei Mei, een avontuurlijke quad tour, onze beschikbaarheid in 2018 en 2019, de
zonnebedden, de nieuwe toegang tot het parkeerterrein en nog veel meer.
Eind augustus, begin september geven wij 20% korting op het verblijf in onze
bungalows, en in november nog 2 perioden van 7/8 nachten met 15% korting.
In de teksten zijn linken opgenomen naar andere websites of pagina’s voor verdere
informatie over het bedrijf, de gelegenheid of gebeurtenis.
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.

Wist je dat…
…. op donderdag 30, vrijdag 31 augustus en zaterdag
1 september 2018 het Curaçao North Sea Jazz festival
op Curaçao plaatsvindt?
Een keur aan artiesten, onder andere Sting, Christina
Aguilera, Burt
Bacharach, Grace
Jones, Shaggy, KC and the Sunshine Band en nog
veel meer treden op bij het WTC en het strand
van Parasassa. Dit festival
vindt jaarlijks eind
augustus/begin september
op Curaçao plaats en
wordt door duizenden liefhebbers uit alle windstreken bezocht.
Wij hopen dat KC and the Sunshine Band “Come to my island”
ten gehore brengt. 😊
…. van 15 tot 18 juli 2018 heeft de eerste Sail Curaçao
plaatsgevonden Elf tallships deden de Annabaai aan en konden
die dagen worden bezocht. Op de pagina Velas

Latinoaméricano Curaçao 2018 is meer informatie te vinden over dit unieke
evenement.
…. je een goede en betrouwbare auto kunt 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.
…. over ongeveer een maand de Werelddeal Weken van de KLM
starten? Je kan dan tot 11 maanden vooruit voordelige
tickets boeken. Meestal sluit TUI zich daar ook bij aan
met voordelige tickets.

Eiland belevenissen
Prijs gewonnen
Curaçaoënaars houden van een gokje, dat is wel bekend. In de vele casino’s kun je op
allerlei manieren je geluk beproeven.
Ook de verkoop van Staatsloten is hier populair.
Als je al eens op het eiland bent geweest dan vallen de lotenverkopers je op als je een
supermarkt binnengaat of je ziet
zomaar ergens aan de kant van de
weg iemand met loten wapperen.
Ook wij houden wel van een gokje en
hadden een keer bij Marietje, een
aardige Curaçaose oudere mevrouw,
een lot gekocht. Telkens als ik (Roel)
de Vreugdenhil supermarkt verlaat en zij zit op haar vertrouwde plekje in de schaduw,
dan word ik aangeroepen met “dushi”.
Een aantal dagen later werd de uitslag paginagroot in de Amigoe gepubliceerd.
Eerst kijken of ik misschien de hoofdprijs gewonnen had. Helaas, dan nog maar even
verder kijken…… . Ja hoor, op het cijfer 5 was 175 gulden gevallen en ik had
lotnummer 039775. “Alja, we hebben een prijs gewonnen in de loterij”, riep ik
triomfantelijk. Ook wisten we al wat wij met die 175 gulden zouden doen: lekker een
avondje uit eten gaan.
Een paar dagen later gingen wij naar het
kantoor van de Landsloterij aan de
Breedestraat in Otrabanda. Alleen daar kun
je de gewonnen prijs verzilveren.
Schuin tegenover de beroemde Nettobar
ligt het opvallend moderne
Landsloterijkantoor.
Via een opgang voor mensen in rolstoel
bereik je de eerste verdieping waar het
kantoor is gevestigd. Via de trap kan ook,
maar dit was makkelijker.

De ruimte was kil en smakeloos betegeld met rechts loketten en tegenover de ingang
een soort receptiedesk met daarachter een bewaker.
Eerst maar even aan de bewaker melden dat ik mijn gewonnen prijs kom ophalen.
“Ja, gaat u maar achter die meneer bij het eerste loket staan”, zei de vriendelijke
bewaker.
De meneer voor mij was klaar en schoof ik op naar
het loket toen hij weg was.
De mevrouw aan de andere kant van het loket keek
mij indringend aan en zei ”u moet wachten achter de
streep totdat ik u roep”.
Duidelijk. De dame had zeker nog belangrijke zaken te
doen en wilde daarbij niet gestoord worden. Ik achter
de lijn, en liet mijn ogen nog eens door het gebouw
gaan. Vergane glorie dacht ik nog.
Ineens “ping-ping”, werd er driftig op een bel gedrukt,
zo’n bel als in het hotel van Faulty Towers.
Dat was voor mij. De mevrouw kon mij ontvangen. Ik schoof mijn lot onder het loket
door en de mevrouw pakte het aan. Ik zei nog tamelijk naïef, “ik heb een prijs
gewonnen”. De vrouw lachte een beetje schuchter, en keek naar het nummer.
Pakte vervolgens een groot stuk papier van 1 bij 1 meter en ging dat bestuderen.
Na ongeveer 1 minuut; “u heeft helemaal geen prijs gewonnen, meneer!”. “Huh”,
dacht ik, en zei; “er is 175 gulden gevallen op eindcijfer 5 en ik heb lotnummer
039775, dus heb ik een prijs gewonnen”.
Wat de vrouw toen dacht kon ik alleen maar gissen
en antwoordde een beetje geërgerd; “dat is allang
niet meer zo meneer, dat hebben ze 2 jaar geleden
afgeschaft. U heeft dus geen prijs gewonnen”.
De teleurstelling was groot.
We zagen ons al ergens aan een tafeltje zitten met
lekker eten. Maar helaas!
Marietje kon dit gelukkig enkele dagen later
bevestigen, want het zat mij toch nog niet
helemaal lekker.
“Geeft niet dushi, een volgende keer heb je
misschien wel prijs”, zei Marietje geruststellend.

Stranden
Playa Lagun
Op ongeveer 45 minuten rijden met de auto vanaf BlouBlou ligt het strand van Playa
Lagun. Omsloten tussen twee hoge rotsen dringt de Caribische Zee 100 meter het
binnenland in. Aan het eind een hagelwit zandstrand van circa 100 meter breed.
De toegang is gratis en voor een bedje betaal je 7,5 gulden. Dat
is inclusief 1 softdrink af te halen bij Bahia Restaurant dat
bovenop de rots aan de rechterkant is gevestigd.
Bij dit restaurant kun je, genietend van het mooie uitzicht
over de baai, eenvoudig maar wel lekker eten en drinken.
De prijzen zijn vriendelijk.

Bij het restaurant verblijven tamme leguanen die dagelijks met groenvoer uit de
keuken worden gevoerd.
Elke ochtend, zo tegen een uur of 11, komen de lokale vissers terug en brengen hun
vangst mee. De vangst wordt schoongemaakt en verkocht, en dit kun je allemaal van
dichtbij aanschouwen. Heb je nog ruimte in de koelbox over en zin om wat te koken,
dan is een lekkere verse moot vis aan te raden.
Het zeewater is helder en de rechterkant is het aantrekkelijkst om te snorkelen. Wil
en kun je wat verder weg, ga dan ook eens links en rechts uit de baai langs de kust
snorkelen. Houdt wel rekening met eventuele stroming.

Uitgelicht
Restaurant Brakkeput Mei Mei
Dit restaurant heeft een veelzijdig karakter. Dit ervaar je
niet als je lekker in de tuin van het Landhuis zit te eten.
Aan de zijkant is via een overdekte gang het
openlucht Theater te bereiken. Dit theater
biedt plaats (zit en staanplaatsen) aan zo’n
1.800 mensen. Vele bekende artiesten
hebben hier al een optreden gehad. Op de
agenda van Landhuis Brakkeput Mei Mei is te
zien welke optredens er gaan plaatsvinden.
Als je in
het
Landhuis
het toilet
wilt bezoeken en niet binnen rechtsaf gaat maar
rechtdoor, kom je aan de achterzijde van het
Landhuis. Onderaan de grote trap bevindt zich een
buitenbar en daarachter een heuse 18-holes
midgetgolfbaan. Erg leuk om daar een keer een
balletje te slaan. De baan is open vanaf 16:00 uur tot 22:00 uur, dagelijks. Kosten:
kinderen < 6 jaar Nafl 5,25 per persoon, oudere kinderen en volwassenen Nafl 12,50
per persoon.

Quad tour: Eric’s Adventures
Ga eens op avontuur met een quad tour. Een quad staat op 4
wielen en is uitermate geschikt om ermee de ruige gebieden
van Curaçao in te gaan.
Eric's ATV Adventures is gevestigd achter het Lions
Dive Hotel (Bapor Kibra).
Je kan aan verschillende tochten deelnemen.
De East Tour start om 09:00 uur en om 14:00 uur en duurt
ongeveer 3,5 uur. Prijs USD 98 (ca € 85) voor 1 persoon, 2 personen betalen USD
153 (ca € 130). Je gaat richting Jorisbaai en daar off-road.
De West Tour duurt 6 uur en begint ’s-ochtends. Prijs USD 196 (ca € 165) voor 1
persoon en USD 305 (ca € 260) voor 2 personen. Je rijdt richting Westpunt en
bezoekt vele stranden en baaien, en het San Pedro Plateau.
De ATV&Snorkling Combination Tour. Deze start iedere dinsdag om 13:00 uur en
duurt ongeveer 4 uur,
en geldt voor
maximaal 6 personen.
Prijs voor 1 persoon
USD 128 (ca € 110) en
USD 212 (ca € 180)
voor 2 personen. Dit is
een combi van
stranden bezoeken en
snorkelen in de
prachtige zee.
Prijzen zijn inclusief
drankjes tijdens de
tour, helm, eventueel
snorkel en een cd met
50 foto’s van jezelf
tijdens de tour.

Het weer op Curaçao
Het is volop zomer in Nederland. Bijna vergelijkbaar met
Curaçao. Eigenlijk zou het ieder jaar zo moeten zijn, maar dat is
statistisch niet haalbaar.
Het is vreemd dat de zee-temperatuur tot nu
toe 2 graden koeler is dan normaal op Curaçao. Het is voor lokalen
even inkomen als er gezwommen gaat
worden, maar 27 tot 28 graden is nog steeds
heerlijk, zeker voor mensen uit Europa.
De luchttemperatuur is onveranderd en
constant rond de 30 graden. Als de passaat
wind waait is het wel verfrissend met de iets
lagere water temperatuur. Ook vallen er in de ochtend uren
een paar buitjes, maar die mogen meestal geen naam
hebben. Op de dag is het heerlijk strandweer!

Zoover Award Gold 2018
Ook dit jaar dingt Appartementen BlouBlou weer mee met de
Zoover Awards 2018.
Er zijn voor 2018 al 12 beoordelingen gegeven met een
gemiddelde score van 9,7.
Zijn erg benieuwd wat er de komende maanden gaat gebeuren.
Wij houden jullie op de hoogte.

Aanbiedingen
In de volgende perioden hebben wij in 2018 nog beschikbaarheid.
Wie nog even wil komen genieten op dit heerlijke eiland krijgt van
ons 15-20% korting op de huurprijzen van de bungalows.
Barbulèt
: 18/8 tot 10/9, maximaal 23 nachten dus! 20% *)
2/11 tot 10/11, 8 nachten maximaal. 15%
19/11 tot 26/11, 7 nachten maximaal. 15%
Alegria
: 24/8 tot 1/9, 8 nachten maximaal. 20% *)
*) Periode waarin ook het Curaçao North Sea Jazz festival plaatsvindt
De prijs van bungalow B Barbulèt is dan 63 of 67 euro per nacht (i.p.v. 79 euro) en
bungalow C Alegria 55 of 58 euro per nacht (i.p.v. 69 euro). Voor de gastenkamer
hanteren wij dan een tarief van 27 of 29 euro per nacht (i.p.v. 34 euro).
Boven deze actieprijzen worden geen andere kortingen gegeven.
Prijzen zijn op basis van een bezetting door 2 personen, en exclusief 7%
toeristenbelasting en de gebruikelijke borgsommen. Minimaal verblijf 5 nachten.
Gastenkamer alleen te boeken in combinatie met één of beide bungalows.

Grijp je kans want

Klik (Ctrl +) voor vliegtickets op dit logo > > > > > >
In 2019 zijn de bungalows weer vanaf 12 februari 2019 (Barbulèt) en 21 februari
2019 (Alegria) beschikbaar.

Rondom BlouBlou
Nieuwe zonnebedden
Nadat wij in december 2017 de zonnebedden geleverd kregen is er een drukke
periode van start gegaan. Hierdoor moesten de prioriteiten worden bijgesteld.
Inmiddels is de keuze voor het verduurzamen van de zonnebedden gevallen op

beitsen in plaats van oliën. De bedden zijn in een donkere kleur gebeitst en worden
nog in een laag glansbeits afgelakt. Daarna worden de wielen weer bevestigd.
Met enkele weken verwachten wij deze klus te hebben afgerond.

Nieuwe toegangspoort parkeerterrein
De afgelopen 3 maanden is hard gewerkt aan de nieuwe toegangspoort van het
parkeerterrein en de muur die het terrein afschermt van de straat.

Daar kwam nog heel wat bij kijken omdat het terrein een helling heeft van ca. 6%, en
het automatisch hek waterpas moest worden geplaatst.
Dit is opgelost door zowel aan de straatzijde en de parkeerdekzijde de bestrating op
te hogen.

Het hek wordt geopend met een afstandsbediening die standaard aan de sleutelbos
van de bungalows zit. Het hek sluit automatisch na 12 seconden. Bevindt zich nog een
voorwerp (auto, mens) tussen de sensoren, dan wordt het sluiten uitgesteld.
Momenteel wordt alles in een nieuwe frisse
kleur geschilderd en pakken wij de gehele
straatzijden aan.
Over een paar maanden moet ook deze
klus klaar zijn en ziet alles er vanaf de
buitenzijde strak en fris uit.
De verlichting wordt aangepast en de

“filmlamp” die er nu hangt zal worden vervangen
door een halogeen buitenlamp met bewegings en
licht sensor.
Is het donker en wordt het terrein betreden dan
gaat de lamp branden en zal na ongeveer 5
minuten weer automatisch uit gaan. Hiermee
wordt ook nog flink bespaart op onze
elektriciteitskosten.
Ook zullen wij in deze periode ons logo op een
bord tegen de nieuwe muur aan straatzijde
plaatsen. Voor nieuwe gasten zijn wij dan
makkelijker te vinden en het maakt reclame voor
ons product.

Emergency lights bungalows
Op advies van de brandweer in het kader van de vergunningsaanvraag, hebben wij in
de woonkamers en de porches van de
bungalows emergency lights geplaatst.
Dit zijn led-lampen met een batterij die
automatisch wordt geladen als er stroom
op staat.
Valt de stroom om wat voor reden uit dan
gaan de led-lampen automatisch branden.
Is de batterij volledig opgeladen dan
branden de lampen maximaal 10 uur en is
er licht zowel in de woonkamers als op de
porches.

Nieuwe bankrekeningen
Wij beschikken over twee lokale bankrekeningen bij de Vidanova Bank op Curaçao.
Een privé bankrekening met nummer 512432001 en een zakelijke rekening met
nummer 3001162788.
Rekening 512432001 staat ten name van Alida J Nienhuis-van den Broeck of Roelof J
Nienhuis.
Rekening 3001162788 staat ten name van Appartementen BlouBlou Curaçao of Roelof
J Nienhuis.
Appartementen BlouBlou Curaçao staat bij de Kamer van Koophandel Curaçao
ingeschreven onder nummer 142618.
De privérekening hadden wij al eerder geopend en vanaf 1 februari 2018 is, op advies
van onze boekhouder, de zakelijke rekening geopend.
Van facturen opgesteld vóór 1 februari 2018 (factuurdatum) worden de
restantbedragen betaald op de privérekening 512432001, ligt de factuurdatum na 1
februari 2018 dan worden de restantbedragen betaald op de zakelijke rekening
3001162788.
Waarom deze verandering?
De meeste kosten maken wij hier op Curaçao en moesten wij voorheen regelmatig
bedragen van onze ING-bankrekening overmaken naar onze privérekening bij de
Vidanova Bank. Niet overzichtelijk en een doorn in het oog van onze boekhouder.
Vanaf 1 januari 2018 is daar verandering in aangebracht en laten wij de
restantbedragen overmaken op de Curaçaose bankrekeningen. Sinds 1 februari
jongstleden is daar onze zakelijke bankrekening bij gekomen.
De aanbetalingen gaan gewoon via de ING bankrekening, omdat dit de borgsom
betreft en een additioneel bedrag voor kosten die wij in Nederland maken. De
borgsommen worden, onder verrekening van kosten, teruggestort op de bankrekening
van de gast.
Voor alle diensten vragen de banken provisies en fees, en op deze wijze kunnen wij
onze bankkosten op een redelijk niveau houden. De nieuwe betaalprocedure lijkt
ingewikkeld, maar is dit in feite niet. Er moeten wel extra handelingen worden
verricht, het invoeren van een uitgebreide Omschrijving, maar er zijn voor de gast
geen extra kosten aan verbonden.

Onderstaand schematisch weergegeven het betalen van facturen met factuurdatum
vóór en na 1 februari 2018.

Resumé;
Aanbetaling overmaken op NL81INGB0005752602 t.n.v. AJ Nienhuis-van den Broeck,
bij Omschrijving vermelden van; [factuurnummer *)].
Restantbedrag overmaken op NL57CITC0635990490 t.n.v. Citco Bank Nederland NV,
(Factuur met factuurdatum vóór 1 februari 2018)
bij Omschrijving vermelden van;
Further credit: Vidanova Bank, Swiftcode: CITCCWCC, Beneficiary name: Alida J
Nienhuis-vd Broeck, Accountnumber: 512432001, Ref: [factuurnummer *) ].
(Factuur met factuurdatum na 1 februari 2018)
bij Omschrijving vermelden van;
Further credit: Vidanova Bank, Swiftcode: CITCCWCC, Beneficiary name: Appartem.
BlouBlou Curacao, Accountnr: 3001162788, Ref: [factuurnummer *) ].
*) bij [factuurnummer] vermeld u het factuurnummer dat op de factuur staat.
Het betreffende stuk tekst staat op de factuur (in pdf-formaat) duidelijk aangegeven.
Als je deze tekst selecteert (linker muis knop ingedrukt houden en het stukje tekst
selecteren), daarna (geselecteerde tekst wordt in kleur weergegeven) in de tekst
rechter muis knop indrukken en “kopieren” kiezen.
Dan in Internetbankieren bij Omschrijving in het kader gaan staan en de Ctrl + V
toetsen gelijktijdig indrukken. Als het goed is staat de tekst nu in het kader en kan

het bedrag, de begunstigde (Citco Bank Nederland NV) en bankrekeningnummer
NL57CITC0635990490 worden ingevuld. Let op: na CITC een 0 (nul) invullen.

Prachtig uitzicht over de Santa Martha Baai met op de achtergrond de Christoffelberg.
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