
 

Zonnig Griekenland van zaterdag 10 t/m 17 

september met Yvonne, Fiene, Josje, Nicoline, Piet, 

Jules, Eric en Richard.  
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Zaterdag 10 september Vertrek vanaf Eindhoven 

Het duurt even, maar dan heb je wat: acht vakantiegangers in een TUI vliegtuig, ze hebben 

er heel veel zin in !!   

We hebben een mooie, rustige vlucht.  

Als we ook onze koffers in Heraklion van de band hebben gehaald, stappen we in een grote 

bus naar Rethymnon. Daar komen we in het Bio appartement hotel aan en krijgen snel 

allemaal een prachtige kamer. Op de kamers staat voor iedereen wat te eten en drinken 

klaar, want het restaurant is al dicht. We gaan snel slapen , we zijn moe, en morgenochtend 

zien we weer verder. 



Zondag 11 september  

Ontbijt om 8.30, dat gaat er wel in en wat is er veel. Daar wordt je helemaal vrolijk van. 

We lopen  naar de boulevard en kopen al verschillende zaken, leuke winkeltjes. Fiene wat 

heb jij een mooie jurk gekocht!! Zonnebril en sleutelhanger voor Richard, slippers voor onze 

Jules en later op de 

dag ansichtkaarten 

in het hotel, daar 

hebben ze zelfs 

postzegels.  We 

nemen een 

terrasje, de eerste 

deze vakantie en 

we proosten op 

een fijne vakantie 

met elkaar. We 

mogen wel wat bij 

de koffie maar 



niemand heeft nog zin, dat bewaren we maar voor een andere keer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We informeren hier en daar naar 

excursiemogelijkheden en dat lukt ook al 

aardig, de eerste plannen worden gesmeed 

bij een kopje koffie of thee met een 

stroopwafel!!  in het appartement van Josje en 

Nicoline. 

Daarna willen we het zwembad wel eens 

uitproberen en die wordt goed gekeurd en ook 

de parasols en de bedden, die liggen (en 



slapen) heerlijk. Als aan het eind van de middag in de bar Max Verstappen zijn kunstje weer 

vertoond kunnen we ons geluk niet op. 

 

Na een lekkere douche 

zien we elkaar weer 

beneden bij het 

dinerbuffet. Dat is ook 

erg goed en lekker. We 

zitten aan een grote 

tafel, op een handige 

plek, die mogen we de 

hele week houden.  

Van zo’n toetjes buffet 

worden we helemaal 

blij!! 

 



Na het eten schrijven we de kaarten en drinken we weer wat in het appartement van Josje 

en Nicoline en doen ook nog een erg leuk spelletje dat Fiene bij zich heeft :Qwirkle.  

 



Maandag 12 september 

Er wacht ons weer een heerlijk ontbijtbuffet. Daarna mogen we weer naar het zwembad, 

dat beviel gister goed. Dan moeten we toch echt weer wat eten dus we gaan langs de 

boulevard naar een restaurant waar we lekkere pizza’s met elkaar delen.  



Yvonne helpt heel goed met het verdelen. Lekker hoor, met je handen eten want dan kan je 

je vingers erbij aflikken. Dan lopen we door naar het treintje en maken een tocht door de 

oude stad. Dat is erg mooi, daar willen we wel meer van zien. 

 Op de terugweg 

maken we een 

afspraak om 

morgen een 

boottocht te 

maken. Daar 

hebben we wel 

zin in met dit 

mooie weer. 

 

 

 

 



We hebben vanavond Griekse avond met heerlijk Grieks eten van de barbecue en 

aansluitend Griekse muziek en dans. Dat is heel mooi en Richard, Piet en Jules doen erg 

enthousiast mee. De zweetdruppeltjes spatten er vanaf. De rest zit aan de kant maar doet 

vanaf de stoel al even enthousiast mee. 



Dinsdag 13 september 

Na het ontbijtbuffet lopen Fiene en Nicoline naar de kelder. Daar is een spa en een 

fitnessruimte. Ze informeren naar een massage en ze horen dat hoe meer mensen er mee 

doen, het steeds goedkoper wordt. Nou, dat klinkt interessant. Ze hoeven niet lang te 

zoeken: Josje en Yvonne willen dat ook wel. Maar eerst moeten we op weg naar de 

speedboot Dolphin IV, die we gereserveerd hebben.  

We maken een hobbelige tocht langs de kust van Kreta naar Panormo.  



 

Richard en Nicoline zwemmen even in zee, Piet en Josje houden het bij pootje baden. De 

rest kijkt toe en denkt…………………….wij willen niet nat worden……. 



 

We lopen en 

rijden een 

flinke heuvel 

op en midden 

in het dorp 

drinken we 

wat of eten 

we een ijsje.  

 

 

 

 

 

 



En dan weer terug, veel minder hobbelig, we genieten van het uitzicht en de blauwe zee. 

Dan is het wel weer tijd voor wat lekkers!! We hebben het welkomsgebakje van Tendens 

nog te goed, dit is een mooi moment. Laten we nou ook nog een taverne vinden waar ze 



appelgebak (met slagroom!)verkopen, dat hadden we niet verwacht. Maar ook de lemonpie 

is erg lekker en over de baklava raken Josje en Nicoline niet uitgepraat: ZO LEKKER!!!! 

 



In het hotel maken we een afspraak met de mevrouw van de spa voor 

vrijdagochtend/middag en daarna lekker zwemmen of even slapen. 

 

Het buffet is weer anders, vandaag ook calamaris, dat hadden we nog niet eerder. En van 

het toetjesbuffet worden we weer helemaal blij. Na het eten is het tijd voor een spelletje, 

deze keer rummikub.  

We kijken ook nog even 

de foto’s die we al 

maakten.  

Leuk om het filmpje van 

het dansen van gisteren 

te zien. 

 

 

 



Woensdag 14 september 

Na het ontbijt vertrekken we met twee taxi’s naar de oude stad. We worden afgezet bij de 

oudste stadspoort van de stad: Porta Guora. Vandaar lopen we naar de kerk van de vier 

Martelaars, een rijk versierde Grieks Orthodoxe kerk. Sommigen steken  een kaarsje aan.  



Door kleine smalle straatjes met heel veel winkeltjes, lopen we naar het archeologisch 

museum. Daar worden we hartelijk ontvangen.  

Het is maar een zaal met veel mooi neergezette en verzamelde opgravingen. Zelfs de 

mensen van de groep die nooit in een museum komen, zijn onder de indruk.  

 



Na al dat moois, tijd voor een drankje. Naast de moskee (ook mooi) is een prachtig terras 

met vruchtbomen: Citroenen, druivenstruiken en appels. Lekker in de schaduw op een 

rustig terras, daar kan je goed tot rust komen, het is net vakantie. 



Door de drukke straatjes lopen we naar de Remondi Fontein en naar een andere, kleinere, 

Grieks orthodoxe kerk. Natuurlijk kopen we ondertussen weer allerlei leuke souvenirs.  

 



Opeens staan we voor een heel kleine Grieks restaurantje. We passen er met zijn achten 

net in. De eigenares staat alleen in de keuken en kookt alles zelf. We bestellen bijna de hele 

menukaart en delen alles met elkaar. Erg lekker, echt Grieks eten, heerlijk.  

We lopen 

via de oude 

haven en 

heel veel 

mooie 

visjes weer 

naar huis.   

We eten 

pas laat en 

daarna 

zitten we 

bij het 

zwembad 

en 

luisteren 



naar de Griekse Nick en Simon. Ze zingen mooi en begeleiden zich met een gitaar en een 

mandoline. Een voor een verdwijnen we naar bed, morgen naar het strand!! 

 



Donderdag 15 september 

Na het ontbijt vertrekken we naar het strand. Dat ligt al bijna helemaal vol!! Van de meneer 

van de verhuur mogen we ‘overal’ liggen. Als we een plaats hebben gevonden, redelijk 

vooraan bij de zee, komt hij bij ons en zegt dat we daar niet mogen liggen. We sputteren 

natuurlijk tegen maar er helpt geen moedertje lief aan, we moeten verhuizen, veel verder 

naar achteren. Niet leuk, maar het is niet anders. Yvonne en Piet mogen wel vooraan blijven 

liggen. Yvonne let goed op, elke keer als er twee bedden vrij komen op het gedeelte waar 

we wel mogen liggen, belt ze 

Nicoline en kunnen er weer 

twee mensen bij de zee gaan 

liggen.  

Al snel liggen we allemaal 

vooraan, dat is leuk!! We gaan 

allemaal de zee in. De een wat 

verder dan de ander maar 

iedereen vindt het water 

heerlijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We eten zelf meegenomen broodjes, banaantjes en we sluiten de dag op het strand af met 

een smoothie of een biertje. We hadden niet verwacht dat we zolang op het strand zouden 

liggen, om 17.00 gaan we pas terug naar het hotel.  

 

En dan is er weer 

een buffet met 

weer een ander 

toetjes buffet, 

keuzestress……!!! 

 

 

 

 

 

 



We sluiten de dag af met een echte goochelaar in een magic show!! 

 

Ook vanavond zijn de gesprekken weer vol met leuke spreekwoorden en gezegdes, de twee 

juffen Josje en Nicoline, kunnen er wat van maar Fiene SPANT DE KROON!                           

Een kleine verzameling van hun spreekwoorden: 

Zolang je loopt, beschimmeld je gat niet. 
 

Ik ben net zo oud als mijn handen, niet als mijn tanden.  Mijn neus en mijn oren 
zijn gelijk geboren. 

 
Met kaas blijf je de baas. 

 
Je kunt hier van de vloer eten.............er ligt genoeg. 

 
Verzadigd en verkwikt en aanmerkelijk aangedikt  . 

 
Iedere gek zijn gebrek ( zei Josje over Nicoline). 

 



Vrijdag 16 september 

Na het ontbijt komen we weer allemaal naar het zwembad. Zwemmen, zon onder de 

parasol want gisteren hebben we al heel wat zon gehad. Om 11.30 is het tijd voor Yvonne 

en Josje om naar de spa en de massage te gaan, later gaan Fiene en Nicoline. Het is erg fijn 

en lekker!  

 

De mannen vermaken zich elders in het hotel en we pikken rond 13.00 uur voor de 

verandering een vorkje van het lunchbuffet. Om 15.30 uur melden we ons bij de hop on-



hop off-bus voor een lange tocht door de stad en de bergen erachter. Prachtige uitzichten 

en we zitten of boven lekker in de wind of beneden in de airco, voor elk wat wils. 

 



 

Op de terugweg wandelen we nog even langs ons favoriete T-shirt winkel en daar kopen 

Fiene, Erik en Piet mooie T-shirts. Ze krijgen alle drie weer korting en Fiene en Nicoline een 

gratis ezeltjes waaier. Yvonne koopt voor Richard een mok als dank voor het feit dat hij 

haar elke dag heeft geduwd. Ook trakteert ze Eric op een biertje want hij heeft zijn rollator 

aan haar uitgeleend zodat ze zelf langs het buffet kan lopen. Lief!! Om 19.15 melden we 

ons voor het dinerbuffet, het is weer erg lekker maar jammer genoeg wel de laatste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

We sluiten de dag weer af in de kamer van Josje en Nicoline met een kop koffie of thee en 

heel gezellige praatjes en 

uitwisseling van 

telefoonnnummers en een 

groepsfoto met de 

zelfontspanner.  

Leuk hoor en nu naar bed, 

morgen wordt een hele 

lange dag. 

 



Zaterdag 17 september 

We hebben nog  de hele dag want ons vliegtuig vliegt pas aan het begin van de avond. Dat 

is heel fijn. Want na het ontbijt gaan we nog even genieten van de leuke boulevard, de 

winkeltjes en een lekkere lunch. We krijgen de vakantieherinneringen  uitgereikt onder 

begeleiding van gitaarspel en zingen en de aardige ober en gastvrouw willen met ons op de 

foto en dat brengt ons op een idee. 

Komen we toch weer in het zelfde tentje terecht als waar we ons eerste appelgebak met 

slagroom aten!! Nou daar hoeven we niet lang over na te 

denken.  

Doe maar weer hetzelfde rondje en Josje en Nicoline weer 

helemaal blij met hun Baklava!! 



Weer naar het hotel even de winterkleren aandoen voor Nederland. 



En dan wachten op de bus, lekker in de schaduw met Eric en Nicoline op de uitkijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het vliegveld bij Heraklion worden we, na enig aandringen, vandaag goed geholpen. Dus 

we zitten snel in het vliegveld maar dan zijn we helaas nog niet aan de beurt om op te 

stijgen. We moeten een nummertje trekken volgens de piloot….. Wij laten ons niet gek 

maken, we hebben een heerlijk broodje en drinken dus wij wachten rustig af. 



Blijkt zo’n vliegtuig opeens ook nog hard te kunnen vliegen want ondanks het verlate 

vertrek zijn we maar een kwartier te laat in Nederland. Fijn voor ons en onze afhalers die 

bijna allemaal keurig op tijd waren. BEDANKT!! 

Nog even bij de bagageband maar dat gaat vandaag zeer voorspoedig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan zit de vakantie erop, we moeten allemaal nog een eind rijden voor we thuis zijn. Het 

einde van een zonnige en gezellige uitrust vakantie. Bedankt lieve vakantiegangers voor 

jullie zorgzaamheid naar elkaar, vriendelijkheid en vrolijkheid. Tot ziens, ergens in 

Nederland of in het buitenland maar zeker met     

TENDENS 



En dit zijn de uitgeruste vakantiegangers 

 

JULES 


