Zo oud en toch zo modern!
Zo traditioneel en toch zo vooruitstrevend!
Zo gewoon en toch ook zo excentriek!
Zo officieel en toch heel eenvoudig!
En vooral zo menselijk…..

Vrijdag 26 april 2013
22ºC
Na een lange koude periode gaan we voor de 7e keer met elkaar op reis. Het
reisdoel voor dit jaar is Kreta. Met Ko en Tannie reizen we af naar Kokkina Chani
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op 10 kilometer afstand van Iráklion. Via internet hebben we van een
Nederlands-Grieks echtpaar KRETAHUIS gehuurd. Om 2.00 u. staat ons vertrek
naar Düsseldorf gepland. Vandaar uit vliegen we met vliegmaatschappij
CONDOR. Na twee uur rijden parkeren we de auto bij het vliegveld. Een busje
brengt ons bij de ingang van het vliegveld. In checken verloopt zonder
problemen. Het is niet noodzakelijk om 3 uur van te voren aanwezig te zijn. De
vlucht verloopt vlekkeloos, evenals de landing. Om 10.00 u. ned.tijd precies
hebben we weer vaste bodem onder onze voeten. Geen windvlagen spelen ons
parten. Het is mooi weer. Meteen krijgen we een zomers gevoel. 22ºC
De verhuurder van het autoverhuurbedrijf staat strategisch opgesteld om ons
zijn Peugeot 308 aan te bieden.
Om 12.00 u. rijden we de hekken van Kretahuis binnen. Een leuke aanblik nodigt
uit op verkenning te gaan. Het huis is heerlijk koel. De tuin met een Jonadak
geeft veel privacy. We hopen op een fijn en goed verblijf met elkaar.
We doen boodschappen en koken een heerlijke maaltijd eten.
We beginnen met vis!
Aan de dag lijkt geen eind te komen. We lopen ‘s avonds naar het dorp en kijken
naar de zonsondergang op de boulevard aan het strand. Voldaan over deze dag
zoeken we de bedden op om van een goede nachtrust te genieten.

Zaterdag 27 april 2013
24º C
Vorig jaar bezochten we geen steden. Achteraf hebben we daarvan spijt. In de
boekjes lezen we dat Heraklion bezienswaardigheden heeft, die de moeite waard
zijn. Als we de stad binnen rijden, trekken pick-ups met bergen sinaasappels
onze aandacht. Voor € 3.- koop je 10 kilo sinaasappels. Aangezien we elke dag een
glas uitgeperste sinaasappelsap drinken, komt dat goed van pas. Tijdens de rit
kijken we goed om ons heen. In de verte zien we een Markt. Daar gaan we op af!
Markten zijn hier hot. Naar we later van iemand horen, komen de marktkooplui
van buiten Kreta per boot hierheen om hun waren aan de man te brengen. Het is
grandioos wat er vooral aan vis, groente en bloemen te koop is. En dan nog alle
andere koopwaar. Een leren riem voor € 2, - is een lachertje. In Nederland
betaal je € 20.- Na ons marktbezoek gaan we richting het centrum. Op een
terrasje aan de haven laten we ons verwennen op een heerlijk koel glas
sinaasappelsap. Een jongetje van ongeveer 7 jaar doet zijn uiterste best om op
zijn accordeon iets moois te laten horen. Het zingen gaat hem goed af. We
prijzen hem en geven hem een euro als beloning. Via een pier komen we bij een
oud fort. Helaas staat het in de steigers en verliest de aanblik tijdelijk zijn
charme. In de binnenstad is het gezellig winkelen.
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Hier en daar zitten groepjes muzikanten, die spelen op inlandse
muziekinstrumenten. We maken ook kennis met folklore. Een groep ouderen en
kinderen in klederdracht steelt de show door hun authentieke optreden. Ze
worden begeleid door drie balalaika spelers. Geweldig om dit te zien en mee te
maken. Dit geeft sfeer! We keren huiswaarts met een goede indruk van het leven
hier op Kreta. Een dag zonder planning, die ongedacht heel leuk verloopt.

Zondag 28 april 2013

25ºC

Wat een genot om onder ons Jona dak heerlijk te ontbijten. Na de koffie rijden
we een stukje om de omgeving verder te verkennen. Als we in Kokkini rechtsaf
slaan, valt het strand tegen. De vele resorts blokkeren de toegang tot de
stranden. Bij een schattig klein kerkje keren we om en gaan terug naar
Kretahuis. We houden voor de rest van de dag rustdag. ’s Avonds beluisteren de
preek van Ds. Vogelaar uit den Haag uit Kron. 13
David, die de ark des Verbond terug brengt naar Jeruzalem. Een indringende
preek die ons veel te zeggen heeft.

Maandag 29 april 2013

25ºC

In een van de vele informatie boekjes lezen we over het wandelen in een Canyon
(kloof) Kreta heeft zeer veel kloven. Op een afstand van 60 km van Kokkini ligt
de Rouvas kloof of Agios Nikolaos kloof. Na een uur rijden komen we aan in
Zoràs. Aan een klein meer, het Votomosmeer, gevormd door de waterbronnen van
Zaros, ligt een idyllische taveerne. We drinken eerst gezellig koffie.
Tegelijkertijd bewonderen we de vissen en schildpadden, die volop in het water
zwemmen. Vanaf een beschrijving uit ons “Biebboek”, WIE WAT EN HOE,
zoeken we het pad, dat leidt naar de kloof. Eerst een stevige klim naar boven, om
daarna op het goede pad te komen. Inmiddels is het tegen 12.00 u. Het heetst
van de dag. Dus op zijn warmst! Dat is best wennen! Onder een groep bomen
houden we een stop. We beraden ons op terug keren of volhouden en verdergaan.
Ko gaat op onderzoek uit. Hij komt met de boodschap dat het verderop heel mooi
is. We verzamelen moed om door de hitte verder te gaan. Het is het waard. We
komen in een nauwe doorgang, die omgeven is door metershoge rotswanden. Even
krijgen we het “PETRA gevoel” over ons. Midden in de kloof groeien dan ook nog
bomen met een frisgroen bladerdak. Jammer is dat de oleanders zijn uitgebloeid.
Wat een schoonheid zal dat gegeven hebben. Een verdere klim naar boven,
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weerhoudt ons om verder te gaan. De warmte speelt ons parten, dus keren we
terug naar de taverne. In een uur goed doorlopen bereiken we de taverne,
waaruit we de wandeling begonnen. Hier is het heerlijk toeven onder het genot
van een groot glas sap met ijsklontjes. Op de terugweg praten we na over de
warmte. De thermometer in de auto geeft 38ºC aan. In de kloof is het zeker
30ºC of meer geweest. Voor de vierde dag op rij eten we onder het Jonadak. Tot
laat buiten zitten, komen we niet. Daar is het net iets te fris voor.
Dinsdag 30 april 2013
25ºC

Vol verwachting klopt ons hart!
Al jaren is het op deze dag Koninginnedag. Deze dag zal deze keer in het teken
staan van de abdicatie van koningin Beatrix en

De Inhuldiging Van
KONING WILLEM-ALEXANDER
In Nederland is het ook mooi weer. Hier is het wolkeloos. Strakblauwe lucht. We
volgen de beelden op de TV. Het alles is zeer indrukwekkend. Vooral de
prinsessen stelen de show. Gekleed is de kleurstelling van moeder Maxima en oma
Beatrix maken zij indruk op het volk. Menig keer laat het volk op zde Dam iin
Amsterdam hun emotie blijken door te applaudisseren of hun goedkeuring te
geven door middel van luid gejuich. Tot de zon ondergaat in Nederland wordt er
feest gevierd.
Een vaarttocht over het IJ. Het optreden van het Nederlands Philharmonische
orkest, waar Maxima beschermvrouw van is.
Allerlei optredens van sportlui. Vlootschouw. André Rieu met zijn gezelschap.
Alles wat op deze dag passeert, maakt de hele dag tot een onvergetelijk.
Gelukkig vinden er weinig incidenten plaats. De voorzorgsmaatregelen die de
overheid heeft getroffen om te voorkomen dat er ernstige dingen gebeuren
zouden, heeft gewerkt. En wij kijken tot laat TV met alle commentaren, die
daarbij horen.
Woensdag 1 mei 2013
32ºC
Rond 10.00 u. rijden we richting Malia. Om op de route national te komen is niet
gemakkelijk. Op een of andere manier sluiten de lang bestaande wegen niet goed
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aan op de hoofdroute. Enige verwarring ontstaat als een weg doodloopt. Tussen
de Oleanders is een opening, die toegang biedt tot de hoofdweg. Of het
toegestaan is weten we niet, maar hier gaan we de weg op! Eenmaal op de
hoofdweg volgen we de borden en beschrijving in de boekjes om op de Lassithi
hoogvlakte te komen. Een mooie weg door het gebergte brengt ons in een
schilderachtig dorp Mochós. Voor we hier aankomen, maken we kennis met een
enorm grote kudde geiten. Hier kijken we rond om vervolgens verder te rijden
naar het Panagia i Kerá-klooster met zijn wonderbaarlijke iconen. Een aantal
nonnen voert hier bewind. Ze onderhouden het klooster goed. Voor € 2.- mag je
binnen komen. Op veel plaatsen langs de weg zijn gezellige tavernes te vinden. Bij
een laten we ons verwennen op bananen-sinaasappelsap. De mensen zijn blij en
dankbaar als je iets bij hen drinkt of koopt. Op Kreta is de crisis goed voelbaar.
Een hoge werkeloosheid. Sommigen hebben al maanden geen salaris uitbetaald
gekregen. In de winkels is dat voor ons niet merkbaar. Bijzonder leuk is het
Homo Sapiens museum. Mooie molens versieren het landschap. Op een zuil zijn
de belangrijke plaatsen van de wereld af te lezen met hun afstanden. Van hieruit
naar Amsterdam is 2492 km. We hebben ver zicht naar zelfs het Ida gebergte.
Hierop ligt nog sneeuw. Hier en daar zien we ook meren. In het museum is de
hele geschiedenis vanaf de oertijd weergegeven in een hut en stenen
gebouwtjes. Ook de Romeinse tijd is in een koepel te vinden, met hun Goden. Op
900 m. hoogte passeren we de pas naar de Lassithi hoogte. We stoppen hier niet,
maar gaan door naar de Dikti Grot. Over een keiig pad moeten we naar boven om
daar te komen. Omdat we dachten, dat we er gemakkelijk zouden komen,gaan we
op open slippers naar boven. Gelukkig is er een gemakkelijke manier om boven te
komen. Een Griekse Jozef staat “Maria” op te wachten om haar bij de grot te
brengen. Eindelijk een kans om op een beest te rijden. Op een kameel lukte niet
destijds in Jordanië, omdat we de kans er niet voor kregen. Relaxed brengt de
ezel Joke boven. Jammer dat er een ezel beschikbaar was, anders zou Tannie
ook van dit gemak gebruik kunnen maken. Daar aangekomen, ontdekken we dat de
grot gesloten is!! Ja, vandaag is het 1 mei, de dag van de arbeid! We wisten het
wel, maar of dat hier ook van toepassing is! ? Over een geplaveid pad worden we
keurig naar beneden begeleid. Dit hadden we niet willen missen. Nog een plaats
om te bezoeken staat op ons programma.
Agios Nikoloas. Niet te verwarren met het Agios NiKolaos in de Peleponessos.
Veel streken in Griekenland kennen een Agios Nikolaos. Een stad gelegen aan de
Lybische zee. Kobaltblauw is de zee als we over een mooie promenade lopen. Op
een terras versterken we de inwendige mens met een frietje en bij behoren.
Voldaan over alles wat we deze dag hebben gezien en gedaan, keren we om 18.00
u. huiswaarts. Na een uur rijden, zijn we thuis.
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Donderdag 2 mei 2013
30ºC
Vandaag doen we rustig aan. Onze droom is nog steeds een leuk strand te vinden,
waar we goed kunnen zitten en zwemmen. En dat lukt! Op ongeveer 2 km. afstand
vinden een mooi strand. We lopen, zwemmen en zitten daar heerlijk een paar uur.
Intussen spotten we de overvliegende vliegtuigen, die in Iráklion landen.
Vrijdag 3 mei 2013
29ºC
Studeren in de boekjes levert wel het een en ander op. Na een heerlijk ontbijt
zijn we klaar voor de dag. We bellen Janita, omdat zij vandaag 35 jaar is
geworden. In Nederland is het vandaag ook mooi weer. De Ida grot staat op de
planning. Daarvoor moeten we de binnenlanden in, vanaf Iráklion. Daar bevindt
zich een uitgestrekt bergmassief met sneeuw. Op dit eiland staan de
besneeuwde toppen en de witte stranden wel in een enorm contrast. Het is bijna
hilarisch. Vanaf Iráklion rijden we richting de Ida grot. De rit ernaar toe is
afwisselend. Op veel plaatsen zie je loslopende schapen. De streek staat erom
bekend, dat er veel stenen schaapskooien in het landschap zijn te vinden. De
meest originele is een ronde, waar 3 honden de wacht houden.
( gelukkig zitten de honden aan een ketting) De herder is nergens te vinden. Zijn
kleding echter wel. In dit verlaten gebied stijgt de weg tot 1450 m. Op het
hoogste punt kunnen wij niet verder rijden. Met een 4wheeldrive zou dat wel
kunnen. Voor ons strekt zich een groene hoogvlakte uit. Heel in de verte grazen
daar koeien. Je zou dat in een verlaten gebied als dit niet verwachten. Zelfs in
de Tweede Wereldoorlog is hier gevochten. Getuigen de graven, die in die tijd
zijn gedolven, daar nu nog van. Gewapend met onze bergschoenen lopen we naar
de grot. We hebben intussen wel ontdekt, dat er geweldig veel cultuur op Kreta
bewaard is gebleven uit ververvlogen mythologische tijden. De klim duurt een
half uur. Dan staan we in een grot waar volgens overlevering Zeus een kind heeft
gebaard! ? Bij een kleine kapel, met een windje, eten we onze knapzak leeg. De
terugweg is hetzelfde als de heenweg. We gaan even naar huis om onze zwem
dress aan te trekken. We spoeden ons naar het strand om daar een koele duik te
nemen in de Kreta zee. Tot ver kan je in zee gaan, voordat je de grond onder je
voeten verliest. Heerlijk!
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Zaterdag 4 mei 2013
33ºC
Stranden hebben altijd aantrekkingskracht. Ook al moeten we er een uur voor
rijden. Aan de zuidkust bij Matala bevinden zich krijtrotsen en grotten. De weg
door dit landschap is ook goed berijdbaar. Om ons heen zien we totaal andere
begroeiing op de hellingen als gisteren. Bosjes met roze bloemen sieren het
landschap. Van dichtbij lijkt de bloeiwijze op Lupine. Gisteren was het de witte
spirea die de aandacht trok bij de Witte bergen van ….. In Mires maken we een
stop om hier de markt te bekijken. Deze markt valt in het niet bij de markt van
Iráklion. We drinken op een klein terras een heerlijk glas sinaasappelsap om
vervolgens onze tour te vervolgen naar Matala. Tussen 2 rotswanden bevindt zich
het strand. Helaas is het geen zandstrand, zoals in de boekjes staat vermeld.
We besluiten om thuis te zwemmen aan ons heerlijke strand. Over loopplanken,
die op het strand liggen gaan we naar de grotten. Hier werden vroeger mensen in
begraven. Ook hielden Hippies 50 jaar geleden hier hun domicilie. Vanuit de
grotten is er een mooi uitzicht op het strand en de zee. Om foto’s te maken is
het uniek. Een beetje “PETRA”achtig in Jordanië. We sluiten ook deze dag af
met een frisse duik in het azuur blauwe zeewater.
Zondag 5 mei 2013
30 ºC
Rustdag! Op Kreta viert de Grieksorthodoxe kerk Pasen. De manier waarop zij
dat doen kennen wij niet. Wel weten we dat er een JUDAS Verbranding
plaatsvindt op Eerste Paasdag. Een gebruik dat wij niet kennen. Onder het
Jonadak is het een heerlijk toeven. Zelfs tot laat in de avond.
Maandag 6 mei 2013
30ºC
Voor 11e dag op rij is het super zonnig. Na Iráklion is Rethymno een grote stad,
die aan de zee ligt met een rijke geschiedenis. Eens waren hier Turken de baas.
Venetianen lieten ook hier van hun cultuur aan de haven iets moois achter. De rit
er naartoe is weer een feest. De hele weg wordt omkranst door bloeiende
Oleanders. De weg voert langs de kust met mooi uitzicht op zee of een stadje.
Op veel plekken zijn parkeerplaatsen te vinden, die de gelegenheid geven tot
fotograferen. Veels moois leggen we vast op de gevoelige plaat als herinnering.
Langs de weg wordt ook handel gedreven. En dat op de route national! Vrouwen
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bieden zakken sinaasappels en citroenen te koop aan. Met een grote zak
sinaasappels in de kofferbak gaan we verder. Het is vandaag hier tweede
Paasdag. Midden in de stad vinden we een kosteloze parkeerplaats. Snel zijn we
in het oude gedeelte van de stad. Wuivende palmen, langs de haven, begroeten
ons. Ze zien er goed onderhouden uit. Twee palmen schillers zijn bezig met een
soort hakmes de overtollige schors van de stammen te ontdoen. Hoog boven in
een palm kijkt een duif vreedzaam toe!
De Venetiaanse haven munt uit in gezelligheid en knusheid. Elke taverne heeft
zijn eigen stijl en kleur. Elke eigenaar doet zijn stinkende best om je in zijn tent
te lokken met het aanbod van koffie, sap of eten. Ze willen je op hun stoelen
slepen als ze de kans krijgen. Wij ervaren het als opdringerig en irritant.
Direct aan zee hebben de Turken vroeger een groot fort gebouwd met sterke
muren. Om hier binnen te komen kopen we een “familiekaart”. We verbazen ons
erover dat deze grote nederzetting de eeuwen heen bewaard is gebleven. Over
de muren van het fort kijk je uit op zee of de stad. Dicht bij het fort bevindt
zich een gezellig terras. Daar bestellen we Seezungen en een omelet met bier en
sinaasappelsap. Door de gezellige nauwe straatjes zoeken we de weg terug naar
onze auto. Deze veelzijdige dag sluiten we af door ons door de golven van de zee
te laten verrassen.
Dinsdag 7 mei 2013
30ºC
De geschiedenis van Knossos is van zeer oude tijden. Al in de tijd van de Bijbel in
de periode van het oude testament, bestond Knossos. Niet ver van Iráklion is
deze oudheid te vinden. “Je bent niet op Kreta geweest, als je niet in Knossos
bent geweest. “ Dus gaan we erop uit. Het is een drukte van belang. Talloze
bussen staan geparkeerd. Rijen voor de kassa! Dit hadden we niet verwacht.
Een Engelsman heeft Knossos herontdekt. Hij is de drive geweest om alle mooie
overblijfselen te consolideren. En dat is gelukt, gezien het grote aantal
bezoekers dat hier rondloopt. De “toren van Babel” is hier nog zeer levendig.
Soms kunnen we niet bepalen welke taal we horen spreken. Voor verdere details
is het raadzaam in ons Kretaboek te lezen. We sluiten de middag af met een
koele duik in het frisse zeewater.
Woensdag 8 mei 2013
22ºC
Voor het eerst vandaag schijnt de zon niet als we opstaan. Dikke bewolking vult
de lucht. We wijzigingen onze plannen. In de regen een tour maken is niet aan te
raden. We besluiten naar het zeeaquarium te gaan. We kunnen dat lopend,
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beslissen we. Het is goed aan te lopen! Toch valt de afstand tegen. Langs de
boulevard ontdekken we donkere wolken achter ons. Terwijl we in het aquarium
zijn, begint het te gieten. We bewonderen alle vissen, die in enorm grote en
kleine aquaria rondzwemmen. Zelfs haaien zijn er te zien. Wat heeft de zee veel
moois waarvan wij geen weet hebben. Om thuis te komen willen we een kortere
weg nemen. Een onderdoorgang van de grote weg is ons doel om snel thuis te
opTannie besluiten terug te gaan door de doorwaadbare tunnel. Wij zijn zo
eigenwijs een ander pad in te slaan. Volgens een bord leidt dat naar Kokkini
Chani. We volgen een soort sintelpad naar boven. En …. Ook dit houdt op. Maar
geen nood. We gaan door de begroeiing naar beneden. Langs een veld met
bijenkorven komen we op een weggetje uit, dat uitkomt op de weg naar
Kretahuis.
We zijn wel benieuwd wie er nu het eerst bij Kretahuis aankomt. En niet te
geloven! Ko en Tannie komen gelijktijdig met ons aan bij ons vakantie verblijf.
Vijf en half uur zijn we in de benen geweest. Zo hadden we onverwacht een
wandeldag. Best voordelig!! Gelukkig bleef het niet de hele dag regenen. We
konden weer heerlijk buiten eten.
Helaas kwam er niets meer van zwemmen.
Donderdag 9 mei 2013
We hebben zeer mooie dagen gehad. We besluiten om het vandaag rustig aan te
doen. Halverwege de dag gaat het flink regenen. Gelukkig knapt het weer op.
We zwemmen nog heel even op het strand dat nu helemaal verlaten is. Dan nemen
we afscheid van alles wat we hier mooi vonden.
Vrijdag 10 mei 2013
Ons vertrek staat op 9.30 u. gepland. De auto moet om 10.00 u. zijn ingeleverd.
Het vliegtuig vertrekt om 12.10 u. op Kreta plaatselijke tijd. Omdat we op 10
minuten rijden van het vliegveld zitten hoeven we niet super vroeg weg. De
vlucht verloopt net zo vlekkeloos als op de heenweg. Om 14.30 u. Nederlandse
tijd landen we Vliegen vanaf Düsseldorf is een zeer goede optie.
Het is ons goed bevallen.
Om 17.30 u. rijden we Papendrecht binnen. Na 14 mooie dagen is het weer hier
flink wennen. 15⁰ C ten opzichte van 30⁰ C op Kreta is een beduidend groot
verschil!

Samenvatting
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Voor de eerste keer is Kreta voor ons een hele belevenis geweest. Het huis is
voortreffelijk voor een fijn verblijf in Kokkini Chani. Kretahuis biedt veel
privacy. Vooral het Jonadak biedt schaduw voor alle zon rijke dagen, die wij
hebben gehad. Nooit hebben we binnen gegeten. Ontbijt, lunch en diner. Altijd
buiten! aan de grote tafel. De centrale ligging van het plaatsje is een goede
uitvalsbasis voor tochten op het eiland. Elke dag was het feest Kreta te
verkennen en ontdekken. Nooit was er een dag met het zelfde landschap.
Vooral de weg naar Rethymnon met de bloeiende oleanders was een lust voor het
oog. Speciaal hebben we gemoeten van het strand buiten Kokkini Chani. Even met
de auto erheen. Geen probleem. Heerlijk schoon zeewater. Tot ver konden we in
zee gaan, voordat we de bodem onder onze voeten verloren. Geweldig!!
Kortom wij hebben genoten!
Ko & Tannie Verlare
Piet & Joke Theunisse
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