
 

 

 

 

Reisverslag Kreta 3 – 10 september 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r.: Raymond, Auktje, Melanie, Marco, Henri, Sjoerd, Willem, 

Gerben, Marco G. en Edwin  

 
  



Zaterdag 3 september 

Al om half 10 is Marco G. aanwezig op luchthaven Eindhoven. Als Marco en Auktje 

aankomen volgen al snel Melanie en Gerben, Sjoerd, Henri, Edwin en Raymond.  

Henri, Edwin en Raymond kennen elkaar al van een vorige reis. Ook Sjoerd en 

Marco kennen elkaar net als Melanie en Gerben. Acht man sterk en twee dames, 

een mooie club. 

Het wachten is nog op Willem maar hij is nog in geen velden of wegen te zien. 

We besluiten dat Auktje vast in gaat checken en Marco naar Willem op zoek gaat. 

Het is een chaos op de luchthaven Eindhoven want de transportbanden voor de 

koffers werken niet. Uiteindelijk zijn we allemaal ingecheckt en hebben we de koffers 

afgegeven. 

Marco en Willem zijn nog niet boven water en Auktje gaat met de anderen op zoek 

naar koffie. 

Gelukkig komt Marco daarna ook vrij snel naar de bar waar we kennismaken met 

Willem.De Valeys taxi was veel te laat erg vervelend voor iedereen. De uitgebreide 

lunch kan wegens tijdgebrek niet doorgaan. We doen het met een snel kopje koffie. 

Als we allemaal in het vliegtuig zitten kunnen we lekker ontspannen, en na een 

voorspoedige reis komen we om half acht (Griekse tijd) aan op Heraklion. We vinden 

de bus die ons naar het hotel zal brengen, maar moeten nog een klein uur wachten 

voordat deze daadwerkelijk vertrekt. Tegen half tien komen we aan in het hotel. 

Iedereen is moe van de reis. Gelukkig staat er in de koelkast op de kamers een 

hapje en is er water. 

Marco en Auktje begeleiden iedereen naar zijn of haar kamer. De hotelkamers zijn 

mooi en ruim, maar we zitten wel allemaal verspreid over het hotel dat is even 

wennen voor iedereen. 

Op de kamer van Marco en Auktje hangt een vakantie herinnering zodat iedereen 

deze kamer kan vinden. 

Allemaal duiken we ons bed in na deze drukke dag. 

 

Zondag 4 september 

We ontmoeten elkaar bij de eetzaal waar al een mooie lange tafel voor ons gedekt 

is. Gelukkig heeft iedereen heerlijk geslapen. Iedereen zoekt uit wat hij of zij lekker 

vindt en we laten ons het ontbijt goed smaken. Er is zelfs live muziek bij het ontbijt 

vandaag. Omdat Sjoerd te laat is bij het ontbijt moet hij vandaag verplicht een Ouzo 

drinken….. 

We tafelen nog wat na om elkaar beter te leren kennen en bespreken wat we 

allemaal willen gaan doen deze week. We zijn het erover eens dat we vandaag een 

rustig dagje bij het zwembad doorbrengen zodat we uit kunnen rusten en 

acclimatiseren. 



We halen onze zwemspullen en zoeken een bedje bij het zwembad. Gelukkig zijn 

die er vandaag genoeg.  

 

 
 

 

 



Tegen de middag gaan we lunchen in een gezellige Griekse taverne. We mogen 

kiezen wat we lekker vinden en laten ons een koud biertje/cola goed smaken. We 

eten Stifado, tonijnsalade, pizza, enz. Als laatste krijgen we van het huis allemaal 

een glaasje Ouzo het bekende Griekse drankje. Natuurlijk moet Sjoerd eerst 

proeven, daarna proberen we allemaal een nipje of een slokje of het hele glaasje, 

maar niet iedereen kan de smaak waarderen. 

 

Er zitten een paar fanatieke voetbalfans in de groep, en de 

één is fan van FC Utrecht, de andere van PSV wat natuurlijk 

de nodige grapjes en plagerijtjes ten gevolg heeft. Ook 

Melanie onze stoere dame heeft in het verleden voetbal 

gespeeld en weet ook het één en ander van voetbal af, wat de 

heren wel kunnen waarderen. 

Na de heerlijke lunch lopen we richting het stadje, het is er 

gezellig druk met veel toeristen. We lopen langs de haven 

waar wat kunstwerken staan en we bespreken met elkaar wat 

het zou kunnen voorstellen, we zien er allemaal wat anders in, 

leuk om de verschillen van elkaar te horen. Er ligt een mooi 

groot zeilschip waar we een leuke groepsfoto maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



We hebben allemaal onze zwemspullen mee genomen en willen nog even naar het 

strand. 

Er ligt een houten loopplank waar we redelijk met de rolstoel van Marco overheen 

kunnen. 

We zoeken allemaal een bedje die natuurlijk wel betaald moeten worden. Gelukkig 

dingt Marco nog wat van de prijs af want het is al aan het einde van de middag. We 

gaan allemaal lekker zwemmen in de zee, er zijn heerlijke golven. Ook Marco G wil 

graag de zee in en we zoeken een ander plekje waar hij wat makkelijker naar de zee 

kan lopen. En wat geniet hij, heerlijk om te zien! 

 

  



Na het strand lopen we nog even langs de 

supermarkt waar we water halen voor 

iedereen en voor wie dat wil nog wat te 

snoepen/drinken voor zichzelf kan kopen 

voor op de kamer. Er wordt chips, bier, cola 

en chocolade ingeslagen en we gaan 

allemaal naar onze kamer om te douchen 

en om te kleden voor het diner. 

Weer is de grote tafel voor ons beschikbaar 

en we zoeken de lekkerste dingen uit bij 

het buffet. Vlees, vis, groenten, brood, 

kaas, salades, soep te veel om op te 

noemen en vergeet de heerlijke toetjes niet 

die waar we allemaal van smullen, zelfs 

Marco………. 

Het weer is natuurlijk heerlijk met ook in de 

avond hoge temperaturen en we vinden het 

jammer dat we niet buiten kunnen eten. We 

vragen voor morgenavond een tafel buiten 

en gelukkig kan dit geregeld worden. 

Na het eten kletsen we nog gezellig met 

elkaar en drinken een drankje. We leren 

elkaar al een beetje kennen en met name 

de hulpvaardigheid in de groep naar elkaar 

toe begint te komen, erg fijn. 

Rond half twaalf gaan we allemaal naar 

onze kamer, de eerste dag is voorbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 5 september 

Na het heerlijke uitgebreide ontbijt  zoeken we allemaal weer een bedje bij het 

zwembad. dit is al lastiger dan gisteren want er zijn veel gasten en te weinig bedjes. 

Een paar wagen zich in de sportzaal om even lekker te trainen. Marco besteld voor 

ons allemaal een heerlijk koud drankje, dat gaat er wel in met deze temperaturen. 

Tegen lunchtijd kleden we ons om en gaan naar de boulevard waar we een andere 

Griekse taverne uitkiezen voor de lunch. We moeten erg lang wachten wat een 

beetje jammer is van de tijd maar goed, we hebben tenslotte vakantie en geen 

haast. 

 

Na de lunch worden er jurkjes gepast en heel veel souvenirs gekocht die allemaal 

apart ingepakt moeten worden……. de verkoopster werkt zich in het zweet en het 

geduld van sommigen wordt heel erg op de proef gesteld………. 

Terug in het hotel gaat ieder naar zijn kamer om even uit te rusten en te douchen, 

om 8 uur treffen we elkaar weer voor het diner. 

De grote tafel is buiten voor ons klaargemaakt en wat is dat heerlijk. We genieten 

van het eten en de muziek en het dansen want er is een Griekse avond met een 

mooie buikdanseres en een dansgroep. Al snel mogen de gasten meedansen met 

de Sirtaki. Dit valt nog niet mee maar er wordt goed meegedaan, een grote sliert van 

mensen, dan weer in een kring dan weer onder poortjes door het is erg gezellig. 

Als de dansgroep klaar is wordt er nog een tijdje heerlijk gedanst door een aantal, 

ook Marco G danst met zijn rolstoel met Auktje, erg leuk. 

Om kwart voor 12 houden we het voor gezien. Het was weer een heerlijke gezellige 

dag. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 6 september 

We eten vanmorgen weer binnen, blijkbaar is het niet helemaal goed begrepen dat 

we voortaan elke keer buiten willen eten, maar dit is zo geregeld voor de rest van de 

week. 

Heerlijk om elke dag rustig te beginnen bij het zwembad waar iedereen geniet van 

lekker zonnen, zwemmen, met de bal spelen of in het bubbelbad zitten. Alle 

serveersters kennen Sjoerd intussen die zijn charme voor de dames niet onder 

stoelen of banken steekt met complimentjes, handkusjes of een omhelzing. 

Vanmiddag staat een tour naar een meer op het programma. Marco heeft een kleine 

bus met chauffeur geregeld die ons om half twee op komt halen. 

Melanie, Gerben en Auktje gaan naar de winkel om een lunch in te slaan voor 

onderweg. 

Krentenbollen, tomaatjes, appels, bananen, gezonde repen, kaasjes, pakjes drinken, 

water enz.  

  



  



Omdat het al wat later is vragen we de chauffeur een mooi plekje uit te zoeken waar 

we onze lunch op kunnen eten. Hij brengt ons naar een mooie uitkijkplek over 

Rethymnon. 

Als we bij het meer aankomen gaan Marco en Auktje eerst kijken of het geschikt is 

voor ons allemaal en voor de rolstoel. Ze komen direct tot de conclusie dat dit geen 

leuke plek voor ons is. Het loopt steil naar beneden en aan het meer kun je amper 

zitten, het is er druk en vol, te veel toeristen. Onderweg kwamen we diverse mooie 

strandjes tegen en we zeggen tegen de chauffeur dat we terug willen naar een mooi 

strand. Hij zet ons af en we gaan eerst een lekker koel drankje drinken.  

Er staat een harde wind en de zee in wild en onstuimig. De rode vlaggen zijn 

gehesen dus we mogen niet zwemmen. Maar we zoeken een lekker plekje bij de zee 

en gaan lekker met onze voeten in de zee. Omdat de golven zo hoog zijn zijn al 

gauw een paar korte broeken helemaal doorweekt. Melanie en Auktje zitten lekker in 

de branding met hun bikini en maken mooie foto’s. Hun bikinibroekje zit wel 

helemaal vol zand en er worden pogingen gedaan om dat eruit te krijgen, 

hilarisch…….. 

Ook Marco G gaat met hulp van Marco en Gerben heerlijk met zijn benen in het 

water. De groep is erg behulpzaam naar elkaar toe, erg leuk en fijn. Iedereen genoot 

van dit heerlijke strand moment en de prachtige hoge golven. 

Na een heerlijke douche op de kamer om al het zand weer af te spoelen kunnen we 

weer lekker eten. Marco heeft een fles Retsina besteld en we proeven er allemaal 

van.  

Na het eten en de heerlijke toetjes krijgen we van het hotel allemaal een glaasje 

Raki. 

De meesten van ons vinden het vreselijk vies, maar als je daarna een slok water 

neemt weet je helemaal niet waar je het zoeken moet………dat iemand dit voor zijn 

genoegen drinkt… 

Er is nog genoeg energie over voor een avondwandeling langs de boulevard. Het 

waait nog stevig en we genieten nog even na van de hoge golven en het nachtleven 

in Rethymnon. 

Daarna zoeken we allemaal onze kamer en ons bed op. 

 

  



  



Woensdag 7 september. 

We kunnen heerlijk buiten eten, leuk om te zien dat iedereen zo zijn eigen tijd 

bepaald om aan het ontbijt te verschijnen. Sommigen slapen wat minder goed en 

komen gewoon wat later. Wat een leuke groep hebben we en wat wordt er veel 

gelachen om de diverse grapjes en de humor. 

Er staan een paar pool tafels in het hotel en een aantal gaan lekker poolen, ze 

hebben er plezier in en genieten! Ook degenen die het nog nooit gedaan hebben 

blijken over ongekend talent te beschikken. Anderen genieten van hun zonnebedjes 

of het zwembad. 

Tegen lunchtijd vertrekken we richting de oude stad waar Melanie en Auktje de 

taverne uit gaan zoeken. Het is een mooie traditionele taverne waar je heerlijke grill 

gerechten kunt bestellen, een goede keuze. 

We mogen zelfs in de keuken kijken om lekkere gerechten uit te kiezen. Marco stelt 

voor om van alle Griekse gerechten wat kleine porties te bestellen zodat we allemaal 

kunnen proeven. 

Zo gezegd zo gedaan, alleen vallen de porties iets groter uit dan Marco verwacht 

had……. 

Al snel staat de tafel overvol met eten……er zijn  genoeg vleesliefhebbers dus er 

worden nog een paar souvlaki’s besteld ook. Iedereen eet veel te veel en we kunnen 

geen pap meer zeggen maar het was heerlijk! Een leuke kennismaking met de 

Griekse keuken. 

  



Hierna lopen we verder naar het Venetiaanse fort van Rethymnon, dit is door de 

Venetianen in de 16e eeuw gebouwd. Een imposant bouwwerk dat we allemaal 

willen bekijken. 

Het ligt op een heuvel dus we moeten allemaal flink klimmen om bij de ingang van 

het fort te komen. En wat hebben we een kanjer van een reisbegeleider die de 

rolstoel bijna helemaal alleen naar boven duwt, een hele klus maar het lukt! Ook 

voor Willem is dit een hele overwinning want hij heeft hoogtevrees maar hij klimt 

dapper omhoog, 

Aan twee kanten kijk je bovenop het fort uit over de zee wat een magnifiek uitzicht! 

Iedereen gaat op zijn eigen tempo het fort bekijken en er worden mooie foto’s 

gemaakt. Wat genieten we allemaal! 

Van zulke inspanning krijg je dorst en we vinden 

een leuk terras met alweer een prachtig uitzicht 

over de zee waar we heerlijk genieten van een 

biertje of fris. 

Terug in het hotel gaan we lekker douchen en 

omkleden en genieten weer van het diner. Er is 

live muziek van twee zangeressen en de beentjes 

gaan weer van de vloer, het blijft gezellig tot in de 

late uurtjes. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Donderdag 8 september 

Omdat er de afgelopen dagen nauwelijks bedjes 

beschikbaar waren bij het zwembad heeft Marco 

geregeld dat er 10 bedjes voor ons gereserveerd 

werden. Wat een luxe! We liggen gezellig bij 

elkaar en genieten weer van elkaar en het 

zwemmen, zonnen en ballen. 

Melanie en Gerben gaan ‘even weg’. Al snel blijkt 

waarom. Ze hebben voor Marco en Auktje Ouzo 

en Baileys en chocolade gekocht als dank voor de 

gezellige vakantie, wat een lief gebaar, het wordt 

door Marco en Auktje erg gewaardeerd. 

We houden een lekker rustig dagje bij het 

zwembad en iedereen doet waar hij of zij zin in 

heeft. De lunch bestaat uit friet en cola. 

In de middag is er voor wie wil een heerlijke 

ontspannen massage.  

 

Sommigen vinden het best een beetje spannend, maar na afloop is Iedereen erg 

enthousiast, wat raak je daar heerlijk ontspannen van, en wat ruikt de massageolie 

lekker. In de middag terwijl de anderen gemasseerd worden gaan Gerben en Marco 

nog snel even naar het archeologisch museum  in Rethymnon. Ze hebben veel 

interessante dingen gezien uit de Byzantijnse periode en de prehistorie. Ze zijn net 

op tijd terug voor hun massage. Als iedereen gemasseerd is hebben we nog een 

tijdje de spa voor onszelf en we genieten allemaal van de hammam, sauna en het 

bubbelbad. 

 

 



 

Na deze heerlijke ontspannen dag eten we wat vroeger omdat we in de avond naar 

de oude stad willen. Het is er gezellig druk en de terrassen zitten vol, het weer is 

heerlijk en de sfeer is goed. Melanie en Auktje gaan winkelen want Melanie wil een 

Grieks armbandje kopen als aandenken. Ze gaan zo op in het winkelen dat ze de 

groep kwijtraken want de heren hadden zich verstopt. Gelukkig hield Marco hen in 

de gaten en was de groep weer compleet voor een lekker drankje op een klein 

gezellig terras. De stemming zit er goed in en Marco G en Melanie liggen in een 

deuk om de gekke grollen van Marco.  

Het is al laat als we weer in het hotel aankomen zodat iedereen direct naar zijn 

kamer gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vrijdag 9 september 

Voor vandaag hebben we twee auto’s gehuurd en daarom willen we wat eerder 

vertrekken, we ontbijten daarom wat vroeger. 

We lopen naar de autoverhuur en krijgen twee mooie auto’s mee. We komen in Spili 

aan en lunchen daar bij een schattige authentieke taverne met een mooie 

romantische tuin met veel poezen. Het vlees wordt heerlijk bereid op de grill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Via een prachtige route door de bergen rijden we naar Prevali waar we een prachtig 

en rustig strand vinden. De meesten gaan weer heerlijk de zee in en ook Marco G, 

we genieten allemaal.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Wat gaat zo’n dag snel voorbij! Op de terugweg heeft Marco de gang er goed in tot 

groot plezier van zijn medereizigers. Ook in de auto van Auktje is het gezellig en we 

zingen er lustig op los. Iedereen wordt voor het hotel afgezet en Auktje en Marco 

leveren de auto’s weer in. Na het diner komt er een minder leuk werkje, de koffers 

moeten weer ingepakt worden…….Omdat we pas morgenavond vliegen hebben we 

nog bijna een hele dag morgen en moeten we goed opletten dat we de zwemkleren 

nog niet inpakken en ook de kleren voor onderweg bij de hand moeten houden.  

Nadat de koffers ingepakt zijn gaan we nog naar beneden voor een drankje. Sjoerd 

neemt alvast afscheid van de leuke serveerster met veel knuffels…….Het was een 

lange en vermoeiende dag dus het duurt niet lang voor iedereen naar zijn kamer 

vertrekt. 

 

 

 

  



Zaterdag 10 september 

We ontbijten iets eerder dan normaal want we moeten om 10 uur uit de kamers zijn. 

Gelukkig heeft Marco een kamer kunnen reserveren waar we alle koffers neer 

kunnen zetten. We hebben weer gereserveerde bedjes bij het zwembad en genieten 

nog een paar uurtjes van de zon en het zwembad. Er zijn diverse plekken om te 

douchen en om te kleden en de bagage wordt verder ingepakt. Daarna gaan we 

voor een laatste lunch naar de boulevard en eten in dezelfde taverne als de eerste 

dag. Deze keer slaan we de ouzo maar over………De koffers worden opgehaald en 

we lopen naar onze opstapplaats waar de bus om precies half vier arriveert. Met een 

dik uur komen we op het vliegveld aan. En je wilt het niet geloven maar ook hier 

doen de transportbanden voor de koffers het niet dus we moeten de koffers zelf 

wegbrengen. Het is vreselijk druk op de luchthaven en we kunnen nergens zitten. 

We hangen wat in de vensterbanken en Auktje, Melanie en Gerben gaan drinken 

kopen en wat gezonde repen. Voordat we in het vliegtuig gaan willen we allemaal 

nog naar het toilet. Marco neemt Marco G mee en Auktje de rest van de groep. Er is 

bijna geen doorkomen aan met zoveel mensen…….Gelukkig hebben we vrije 

doorgang met de rolstoel naar het vliegtuig zodat we niet zo lang in de rij hoeven te 

wachten. Marco en Marco gaan met de lift het vliegtuig in. We zitten fijn allemaal bij 

elkaar. Ineens komt Auktje erachter dat de koffer van Marco niet mee in het vliegtuig 

is gekomen…….Marco gaat informeren bij de purser of hij terug kan gaan naar de 

hangar. Dit is volgens hem niet mogelijk omdat we op tijd moeten vertrekken. Maar 

Marco laat het er niet bijzitten en klopt bij de piloot aan. Hij krijgt het voor elkaar dat 

het vliegtuig wacht en er staat een auto voor hem klaar die hem naar de hangar 

brengt. Helaas wordt de koffer niet gevonden, de laptop van Marco zit erin dus dat is 

wel een strop. Gelukkig heeft Marco er alle vertrouwen in dat de koffer terecht zal 

komen en we gaan toch nog ontspannen aan de terugreis beginnen. De meesten 

van ons zijn al wat slaperig en doen een dutje of zitten rustig te praten.  

  



De reis verloopt verder goed en we komen op tijd in eindhoven aan waar alle 

familieleden of begeleiders al staan te wachten. We nemen afscheid van elkaar en 

Auktje brengt Willem naar een hotel waar hij nog een nachtje zal blijven. 

 

Het was een leuke en gezellige vakantie, iedereen heel hartelijk bedankt hiervoor. 

 

Hartelijke groeten van Marco en Auktje 

 

 

 

 

 

 

 

 


