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Introductie
De negende 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.
In deze Nieuwsbrief hebben wij het over onze website, de EHBO verbanddoos, de
presentatie van een prachtig fotoboek “Tafelberg and beyond”, belichten wij één van
onze mooie stranden, hebben wij het over verse haring op Curaçao, en boottrips met
een grote catamaran, uiteraard over ons weer en natuurlijk de stand van BlouBlou bij
de Zoover Awards en een aantal artikelen rondom BlouBlou waaronder een heerlijk
recept en de Werelddeal Weken die er weer aan komen voor voordelige tickets.
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…
….onze website is beveiligd met het SSL certificaat?
Een SSL certificaat is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens
tussen de server (van onze website) en een internet browser (zoals Chrome of
Internet Explorer).
Deze beveiliging is te
herkennen door het slotje
en de s die achter http is
geplaatst.
SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag
geplaatst wordt tussen de server waar BlouBlou op draait en een internet browser
waardoor de gegevens beveiligd worden. Een veilig gevoel dus!
…. wij een EHBO verbanddoos hebben opgehangen bij de
wasmachine in het washok?
Als het nodig is zijn daarin alle eerste
hulpmiddelen voorhanden om een
verband aan te kunnen leggen of
eerste hulp te kunnen bieden.
Regelmatig controleren wij de inhoud
en vullen aan wanneer dat nodig is.

Eiland belevenissen
Presentatie fotoboek “Tafelberg and beyond”
Op 30 november jongstleden waren Alja en ik één van de genodigden van de
presentatie van het nieuwe fotoboek “Tafelberg and beyond” van fotografe Sinaya
Wolfert en schrijfster Jeannette van Ditzhuijzen.
De Mijnmaatschappij Curaçao had voor dit evenement
toestemming verleend om de circa 100 genodigden de
oude verlaten gebouwen van Nieuwpoort te laten
bekijken. Grupo Eki verzorgde de muzikale omlijsting
waardoor je direct in heerlijke authentieke Curaçaose
sfeer werd geplaatst.
De zoon van Max Mezas, de eerste niet Britse directeur
van de Mijnmaatschappij, vertelde een prachtig verhaal
over het leven en de belevenissen in Nieuwpoort van
vroeger als kind en als medewerker.
Na een hapje en een drankje reed het gezelschap in
bussen naar boven op de Tafelberg.
Wat een
fenomenaal
uitzicht heb
je daar over
Curaçao!
Iedereen kon nu meemaken hoe het is om
boven op deze berg de zonsondergang te
beleven.
Ook waren Junior Tecla en Rudi Plaate
uitgenodigd. De laatste speciaal omdat hij
vroeger veel optrad in de club van
Nieuwpoort. Bovenop de berg werden door
de muzikanten en zangers “Atardi, Kòrsou ta bunita” ten gehore gebracht, en al gauw
zongen en dansten veel omstanders mee terwijl de zon langzaam onderging in de

Caribische Zee. Een geweldig moment!

Wie dit boek, of één van de andere prachtige fotoboeken
over Curaçao, wil bestellen, kan contact opnemen met
Sinaya Wolfert.
Op haar website staan al haar fotoboeken vermeld en
zijn rechtstreeks te bestellen via
sinaya.wolfert@gmail.com .
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Stranden
Mood Beach
Het klinkt raar maar op Curaçao is het
een luxe probleem als het gaat om “welk
strand kiezen wij deze keer?”.
Alle stranden zijn mooi en hebben ieder
hun eigen sfeer.
Eén van die sfeerstranden is Mood Beach.
Gelegen aan de Mambo Boulevard (Bapor Kibra) en direct naast Cabana (je loopt door
Cabana om het te bereiken) tref
je een klein strand met luxe
bedden, cabana’s en een
restaurant aan.
Op de achtergrond sfeer muziek
en kan er bij de
obers/serveersters drankjes en
eten worden besteld die dan bij
de bedjes of cabana worden
afgeleverd.
De zee kan alleen via een trapje
worden bereikt en er zijn ook
stranddouches.
Het restaurant biedt een mooie plek met
uitzicht over zee, en hier kun je je naar
hartenlust culinair laten verwennen. De
Menukaart is uitgebreid en biedt heerlijke
lunchgerechten, bites, dinergerechten en
natuurlijk vele dranken en cocktails.

Een luxe bed voor 1 dag kost 15 gulden per persoon en is inclusief handdoek.
Een cabana voor twee kost 50 gulden per dag en is inclusief water en een handdoek.
Een familie cabana voor 4 personen kost 100 gulden en is ook
inclusief water en een handdoek.
Wil je als VIP op het strand in een cabana liggen dan kan dat
met 4 personen voor 250 gulden. Naast de handdoek en het
water krijg je dan ook een fruitsalade geserveerd.
Kortom, is je mood goed, ga dan eens langs Mood Beach!

Uitgelicht
Vers gesneden haring op Curaçao?
Gasten die al eens bij Van den Tweel Zeelandia
(voorheen Albert Heijn) zijn geweest, kennen het
fenomeen: een échte haringkar vol heerlijkheden
zoals vers gesneden haring, kibbeling en gebakken
mosselen en lekkerbek.
De haringkar wordt al 8 jaar gedreven door de familie
Gouw.
Vader Piet en moeder Annemiek hebben inmiddels
het stokje doorgegeven aan hun zoon en
schoondochter die om beurten met medewerkers de haringkar naast de hoofdingang
van Van den Tweel supermarkt bemannen.
Annemiek vertelt: “We zijn in 2006 op Curaçao komen wonen en hebben hier op het
eiland in de horeca gewerkt. Zoals bekend kan je daar amper van rond komen, dus ga
je bedenken wat je dan moet gaan doen om toch op Curaçao te kunnen blijven”.
“We hebben in Nederland een viskar gehad en aan vrienden verteld dat we haring
zouden laten invliegen en een kleine
haringparty zouden geven. Zo gezegd zo
gedaan. Ze waren zo enthousiast dat ze
zeiden: “waarom ga je dit niet op het eiland
verkopen?” Toevallig was er net een
uitzending geweest op T.V. wat Nederlanders
het meest misten in het buitenland en daar
kwam haring als nummer 1 uit de bus.”
“We zijn er thuis over gaan brainstormen en
er over na gaan denken waar we dan het
beste zouden kunnen gaan staan. We
kwamen uit bij Albert Heijn en we hebben een
gesprek aangevraagd met meneer van den
Tweel. Die was binnen 5 minuten om en zei:
“wanneer kunnen jullie beginnen?”.”
“Wij zeiden natuurlijk zo snel mogelijk. Piet is
als een speer de haringkar gaan bouwen en
we hebben gelijk onze leverancier in
Nederland benaderd en die was ook
enthousiast en binnen een maand stonden we
haring te verkopen.”

“Een paar jaar later zijn we ook met gebakken vis begonnen en dat lust echt
iedereen!”
Op de vraag of zij nog een leuke anekdote weet te vertellen wat er rondom de viskar
afspeelt, zegt zij: “Echt een leuke anekdote daar kom ik niet zo snel op, maar wat ik
wel wil vermelden is dat ik er achter ben gekomen dat er zoveel lieve mensen op het
eiland zijn en dat er zoveel saamhorigheid is.” “Als er hulp nodig is voor de
zwerfdieren bijvoorbeeld. We verzamelen al jaren voer in voor de zwerfhonden. Er
worden dagelijks ongeveer 140 honden gevoerd, dus je kan wel nagaan hoeveel voer
je dan nodig hebt. Iedere week halen we een paar volle boodschappenkarren met
hondenvoer op. Echt super!! Er staat ook een donatie pot op de kar voor de honden.
Je krijgt soms een hulpvraag voor medicijnen of voor operaties voor honden die zijn
aangereden, en daar gebruiken we dat geld dan voor.”
“Al met al zijn we nog steeds blij dat we hier mogen wonen met zo’n gemêleerd
publiek dat meestal goed samenleeft. Jullie zullen onze zoon en schoondochter meer
zien dan ons omdat we het stokje hebben doorgegeven voor meer tijd om te genieten
hier op het heerlijke eiland. Maar we staan natuurlijk altijd klaar als het nodig is!”
Dus ben je op Curaçao en hou je van een visje: breng een bezoekje aan dit bijzondere
fenomeen op het eiland, laat een lekker stukje vis goed smaken en doneer wat voor
de zwerfhonden!
De familie Gouw is er ontzettend blij mee!

BlueFinn Charters
Gasten kunnen
via ons
bootreizen
boeken naar
Klein Curaçao
met Mermaid
Boat Trips, maar nu ook boottrips met BlueFinn Charters.
BlueFinn vaart met een grote catamaran, de Black & White,
naar diverse bestemmingen, ook naar Klein Curaçao.
Als je kiest voor de Snorkel trip, dan wordt er ook een stop
gemaakt voor Seaquarium Beach en komen er speciaal
voor deze trip, onder begeleiding van Dolphin Academy
twee dolfijnen naar de boot toe waarmee gesnorkeld kan
worden. Een unieke ervaring!
Andere trips van BlueFinn zijn een Zeiltocht naar Westpunt en de Sunset Sailing trip.
Prijzen en mogelijkheden;
Trip
Klein Curaçao
Zeiltocht naar Westpunt
Snorkel trip
Sunset Sailing Trip

Afvaart
Zanzibar
08:15 uur
Mood Beach
08:15 uur
Mood Beach
09:45 uur
Mood Beach
17:15 uur

USD
109

ANG
195

Duur
8,5 uur

109

195

8,5 uur

95

170

5 uur

65

115

2,5 uur

Inclusief
Premium bar, BBQ en
snorkelset
Premium bar, BBQ
lunch en snorkelset
Premium bar, lichte
lunch en snorkelset
Premium bar, small
bites

Kinderen 0 – 3 jaar gratis, en kinderen vanaf 4 – 12 jaar betalen de halve prijs,
behalve de Snorkel trip, die kost voor kinderen USD 75 / ANG 135.
Klein Curaçao iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag.
Zeiltocht naar Westpunt iedere zondag.
Snorkel trip en Sunset Sail trip iedere vrijdag.
Op de website van BlueFinn Charters is alles te lezen
over deze tochten en nog meer mogelijkheden die zij
aanbieden.
Kortom, wil je de Caribische Zee eens vanaf een
catamaran beleven, boek dan een trip bij BlueFinn
Charters!
Gasten die via Appartementen BlouBlou Curaçao een
trip boeken met BlueFinn ontvangen 10% korting op de
prijzen bij reservering.

In het gastenboek is alle informatie nog eens na te lezen en zijn de
reserveringsformulieren te vinden.

Het weer op Curaçao
Niets zo standvastig als het weer op Curaçao. Dat is grotendeels waar want de
temperatuur schommelt het hele jaar door rond de 30 graden, zomer, winter, dag en
nacht.
Toch heeft Curaçao ook haar jaargetijden. De regentijd
begint in oktober en eindigt in januari. De meeste regen
valt gelukkig in de nacht en vroege ochtend,
uitzonderingen daargelaten.
Na de regentijd, van
maart tot mei, waait de
passaat wind harder dan
normaal. Deze tijd wordt
aangegrepen om de
vliegerfestivals te
organiseren en worden
de mooiste en grootste
vliegers opgelaten.
Vanaf juni tot november
spreken wij officieel over
het orkaan seizoen. Deze
periode is warm, en dat geldt
ook voor het zeewater (30 graden), en kunnen er onder invloed
van het warme water orkanen ontstaan.
Gelukkig ligt Curaçao benedenwinds en dat maakt het eiland
minder gevoelig voor deze natuurverschijnselen.
Meestal gaan deze orkanen ver noordelijk langs het eiland,
maar kunnen wel het weer beïnvloeden door windstilten en
soms forse regenbuien.

Over het algemeen schijnt iedere dag de zon, kan er vooral in de ochtend een spatje
regen vallen en is de temperatuur altijd aangenaam, ook ’s avonds.

Zoover Award Gold 2018
Ook dit jaar dingt Appartementen BlouBlou weer mee naar de
Zoover Awards 2018.
Er zijn voor 2018 al 20 beoordelingen gegeven met een
gemiddelde score van 9,6.
Zoover heeft onlangs de accommodaties heringedeeld op basis
van hun grootte. BlouBlou behoort met haar 2 bungalows en
gastenkamer tot de categorie kleine accommodaties. Deze
categorie heeft minimaal 15 reviews nodig om mee te doen met
de Zoover Awards 2018.
Wij hebben het minimale aantal reviews al gehaald en zijn dus erg benieuwd wat
uiteindelijk de uitslag zal zijn. Begin volgend jaar worden de winnaars bekend
gemaakt. Wij houden jullie op de hoogte!

Aanbiedingen
Momenteel zijn er geen aanbiedingen.
De verhuur voor 2019 begint al aardig op gang te komen en vanaf 30 maart 2019 zijn
er weer mogelijkheden tot het einde van het jaar. Daarvoor zitten wij helemaal vol,
evenals de maand oktober 2019.

Tip
Begin januari 2019 starten weer de KLM Werelddeal Weken! Hou de KLM website in de
gaten voor voordelige retourtickets naar Curaçao.
Meestal volgt TUI ook met aanbiedingen, dus check deze website ook even.

Rondom BlouBlou
Opknapbeurt parkeerterrein
Nadat de gehele buitenzijde is opgeknapt zijn wij nu bezig aan de binnenzijde, met
het parkeerterrein.
De hekwerken zijn al hersteld en opnieuw geschilderd. De komende weken leggen wij
ons toe op de hoge muur aan de kant van de Zoutpannen (westzijde) en zal de
verlichting worden aangepast.
De 100 Watt led schijnwerper, met lichtsensor, wordt vervangen door een 250 Watt
halogeen schijnwerper die zowel op licht/donker reageert als op beweging. Hij wordt
zo afgesteld dat de lamp 5 minuten blijft branden als er beweging wordt gedetecteerd.
Dit zal uiteindelijk een behoorlijke besparing op de elektriciteitsnota opleveren.

Kleine toegangshek voorzien van sleutelslot
Enkele maanden geleden hebben wij het kleine hek laten voorzien van goed sluitwerk.
Op het hek zijn deurkrukken gemonteerd en is het voorzien van een cilinderslot.
Het hek is nu altijd op slot en iedere bungalow en gastenkamer heeft de sleutel
standaard aan de sleutelbos hangen.

Recept : cocktail BlouBlou
Dit keer een drankje.
Oorspronkelijk heet deze cocktail Blue Hawaiian,
maar de kleur vinden wij ook écht bij BlouBlou
passen, dus noemen we het hier gewoon
BlouBlou.
Graag willen wij weten of dit drankje in de
smaak valt bij liefhebbers/kenners. Aangezien
wij voor de feestdagen staan is dit een mooie
gelegenheid om je gasten eens te verwennen
met een tropische cocktail!
Wij wachten met belangstelling op jullie ervaring
die kan worden gemaild naar info@bloublou.nl .
Benodigdheden;
30 ml Blue Curaçao likeur
30 ml rum of kokos rum
60 ml ananas sap
45 ml kokos melk (cream)
stukje verse ananas ter garnering
cocktail glas
blender
Doe alle ingrediënten in de blender samen met wat ijsklontjes, behalve het stukje
ananas.
Laat de blender het mixen tot een smeuïg geheel en schenk het uit in het cocktail
glas.

Garneer met het stukje ananas en je hebt een heerlijke tropische cocktail BlouBlou!
Geniet ervan!!

Auto huren
Een goede en betrouwbare auto kun je 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.
Vanaf EUR 29,95 per dag huur je al een goede en
betrouwbare auto bij hen. De prijs is inclusief een all-risk
autoverzekering, dus ben je ook gelijk goed verzekerd.
Een veilig gevoel!

Het team
Soms staan wij op het vliegveld gasten op te halen, en dan blijkt dat zij al minuten
lang in de hal aanwezig zijn terwijl wij daar ook op hen staan te wachten. Meestal is 1
telefoontje dan genoeg en kunnen wij elkaar alsnog begroeten.
Daarom presenteren wij ons met onderstaande foto als team BlouBlou, jullie
gastvrouw en gastheer, Alja en Roel Nienhuis. 😊

Nieuwsbrief nummer 10 verschijnt in februari 2019.
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