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Ook hier in Portugal zijn de versoepelingen ingevoerd. Zo zijn de meeste winkels weer open en kan je je hoofd bij de 
kapper weer laten fatsoeneren. Tevens zijn pedicures en dergelijke ook weer open maar gelijk als in Nederland 
onder bepaalde voorwaarden. Zo dien je in alle winkels een mondkampje te gebruiken. 
Crèches en scholen zijn nog dicht maar zullen binnenkort weer opengaan. Stranden zijn ook weer toegankelijk, dus 
de surfers gingen weer en masse de zee in en in het weekend werd het in Ericeira weer ouderwets druk. 
 

           
      Zaterdagmiddag was weer de gebruikelijk drukte             En als eendjes doken de surfers weer in het natte zilt 
 
De komende weken wil men verder versoepelen, zo gaat ook de voetbalcompetitie weer verder in de hoogste 
afdeling maar ook zonder publiek. En binnenkort wordt ook het toerisme weer opgestart. 
Echter houdt men een vinger aan de pols voor de regio Lissabon, want daar stijgt nog steeds het aantal 
besmettingen. Wordt ook veroorzaakt doordat er in de regio Lissabon nog steeds enkele krottenwijken zijn waar 
mensen in bouwvallen wonen zonder elektriciteit en stromend water. Begrijpelijk dat de hygiëne hier te wensen 
over laat. Het is gelukkig al heel veel verbeterd in de loop der jaren, maar het blijft verbijsterend. Een aantal 
maanden geleden ben ik bij toeval door deze wijk gereden, want het ligt in de buurt van Ikea/Loures, en het lijkt mij 
niet aan te raden ’s-avonds hier te vertoeven. Maar ja dat is voor enkele wijken in Rotterdam ook niet aan te raden. 
 

 

Dit staat in de wijk Camarate enkele kilometers van de luchthaven 

Persoonlijk gaat het wel goed. Ik ben voor mijn halfjaarlijkse controle bij de tandarts geweest en die wilde na 
controle het één en ander reviseren. Leek mij niet noodzakelijk want de laatste 20 jaar ben ik 2x per jaar bij de 
mondhygiëniste geweest en heb nooit problemen gehad. Gezien het prijskaartje wat hieraan vasthing heb ik hen de 
situatie uitgelegd en zij waren het er mee eens dat ik ook bij hen gewoon 2x per jaar mijn gebit laat controleren en 
reinigen. 
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Ik had nog twee verdovingen gekregen bij de tandarts en voelde mij ’s-middags enigszins beroerd. Ik weet niet of het 
daardoor kwam, maar je gaat in deze Corona-tijd toch enkele dingen in je hoofd halen en de symptomen vergelijken . 
Een paar dagen rustig aangedaan en was er daarna ook vanaf. 

Hoe is het gekomen dat ik in Ericeira ben terecht gekomen. In de jaren 70/80 van de vorige eeuw hadden we een 
vriendenploegje vanuit voetbalvereniging De Egelantier Boys die jaarlijks met elkaar op vakantie gingen. Het was 
geen grote groep, want deze bestond meestal uit 3, 4, 5 vrienden. In het begin was Spanje het land om vakantie te 
houden en meestal werd dit de Balearen met de eilanden Mallorca, Ibiza of Menorca. 
Ik weet niet meer waarom maar we ontdekten Portugal.  Het beviel ons zelfs zo goed dat we 2x per jaar naar 
Albufeira gingen. Dat was toen al enorm in opkomst, maar is niet te vergelijken meer met heden ten dage. We gingen 
bijvoorbeeld ook rond de kerstdagen en het beviel destijds goed. 
Na enig pluiswerk in de folders vonden we een leuke reis in de zomer naar Ericeira. Dit was een compleet verzorgde 
reis per vliegtuig en transfer van vliegveld naar appartement. Ik heb het hier over de begin jaren 80 en Ericeira was 
in principe een gehucht v.w.b. het grote toerisme. Veel mensen uit Lissabon hadden hier wel een 2e huisje en er 
waren in het hele “stadje” hele leuke kleine restaurantjes. Ons onderkomen bevond zich in het hogere gedeelte van 
het stadje wat inhield dat onze kuiten elke dag goed werden ontwikkeld.  ’s-Avonds na een restaurant bezocht te 
hebben waar we ook de flesjes wijn niet vergaten namen we de taxi om ons naar de bovenstad te brengen. Nu wil het 
geval dat we bijna elke avond dezelfde taxichauffeur hadden en deze was altijd dronken. Zijn taxi was blijkbaar ook 
afgesteld want hij reed nooit harder dan 30 km. Het maakte ons niet uit want ook wij hadden een glaasje op en hij 
bracht ons altijd bij de deur. Elke avond als hij ons bracht moesten we via de provinciale weg naar ons huisje en elke 
avond als we langs de brandweer kwamen trad de taxichauffeur als gids op door met dubbele tong te melden 
“Bombeiros Voluntários”. 

 

Ons eerste onderkomen in Ericeira 

In die tijd hadden veel van deze woninkjes een waterbak buiten staan maar dat was een paradijs voor muggen en die 
trokken ’s-nachts het huis binnen. Ik werd op een gegeven moment van mijn bed gelicht. Kan je nagaan hoeveel 
muggen er waren. Ik ben de volgende dag direct een muskietennet gaan kopen. 
Helaas is dit huisje 2 jaar geleden afgebroken. Iets verderop huisden ook nog een groepje zigeuners waar ze hele 
mooie rieten manden in elkaar vlochten en deze in het stadje aan de man probeerden te brengen. 

Deze eerste keer was ons uitstekend bevallen en keerden Spanje de rug toe en gingen alleen nog naar Portugal op 
vakantie. Nu was het aanbod aan appartementen nog niet enorm in Ericeira dus een jaar later kwamen we in een erg 
smal appartement van hooguit 2,5 meter breed, dus een pijpenlaatje. Dit appartement bevond zich aan de rand van 
het centrum dus de kuiten werden in dat jaar iets minder getraind. 
Ook in dit jaar hadden we het prima naar onze zin en het is ons altijd opgevallen dat de Portugezen heel vriendelijk 
en behulpzaam zijn. Zo waren we een keer ergens in het midden aan de kust van Portugal en hadden een 
appartement op de 3e verdieping en zoals nog steeds in grote delen van Portugal was er butagas. Op een gegeven 
moment is zo’n gasfles leeg en meldde dit beneden in een winkeltje. Iemand ging direct met een volle fles naar 
boven, sloot hem aan en nam de lege fles weer mee. Wij wilden hem een fooitje geven maar hij wilde daar niets van 
weten want zei dat dit bij de service hoorde. 

Zo ook een voorval toen we in Costa Nova vakantie hadden, dit ligt in de buurt van Aveiro zo’n 80 km van Porto. 
Regelmatig was er in onze vakantie een EK of WK en ook nu was dit het geval. Er was ‘s-middags een wedstrijd van 
Nederland op TV en wij zaten in een kroegje in de buurt. Er stond daar een TV en vroegen de oudere dame die achter 
de toog stond of we mochten kijken. Zeker in die tijd werd er in Portugal buiten De Algarve weinig Engels gesproken 
dus we probeerden uit te leggen wat wij wilden. De desbetreffende dame verliet plotseling het café en bleef weg. 



Maar eindelijk na 15 min. kwam zij terug met blijkbaar haar zoon en hij stelde de TV in zodat wij naar het voetbal 
konden kijken. De wedstrijd was afgelopen, vraag me niet welke wedstrijd het was, en na enkele kelken bier 
rekenden wij af en wilde de dame nog iets extra’s geven maar ook zij weigerde dit te accepteren. Uiteraard zal dit nu 
ook niet veel meer gebeuren want ook in deze streek is het heel toeristisch geworden. 

 

Dit was ons pijpenlaatje. Tussen de buitendeur en de rechterzijde was ons appartement. 

Inmiddels is dit allemaal gerenoveerd en is het een hostel voor surfers geworden. Overigens zit in ditzelfde straatje 
100 meter verderop het appartement waar ik vanaf 2011 jaarlijks 2x verbleef. 

Ook bezochten wij vanuit Ericeira andere plaatsen zoals de lokale markt in Malveira of we gingen naar Lissabon. Dit 
deden we over het algemeen met het openbaar vervoer. Want ook in die tijd was dit al uitstekend geregeld in 
Portugal. 
Zeker als we naar Lissabon gingen waren we een dagje onder de pannen want de bus deed er bijna twee uur over 
want hij ging door alle kleine plaatsen want snelwegen van Ericeira naar Lissabon waren er destijds nog niet. Ook 
huurden we wel eens een auto voor een trip naar Nazaré en Peniche. 

Ik had al gemeld dat er tientallen kleine restaurantjes waren in Ericeira. Zo waren we een keer in zo’n restaurantje 
met hooguit 5 tafeltjes, dat gerund werd door moeder en dochter.  Op de beperkte kaart stond ook konijn en wilde 
dit bestellen. Echter was deze niet voorradig, maar de bazin zei dat ze een eigen ranch had en een konijn 
hoogstpersoonlijk de nek om zou draaien en zodat deze dan de volgende avond in een pannetje zou leggen. 
Of het allemaal zo gegaan is weet ik niet maar de volgende avond bestelden we konijnen en deze smaakten geweldig. 

 
 

Ook in bovenstaand appartementencomplex hebben we nog twee weken gezeten. In het appartement waar ik nu 
woon kijk ik aan de achterzijde op dit gebouw. 

Uiteraard hadden we ook een vast café met terras waar we bijna dagelijks kwamen. Als de ober ons in de smiezen 
kreeg werden de biertjes al klaargezet voor ons. We vergaten hem dan ook niet bij het afrekenen. 



Deze ober, José, heeft daar jaren gewerkt. In 2011 toen ik weer voor het eerst na ruim 25 jaar in Ericeira kwam en dit 
café bezocht bleek hij daar nog steeds te werken en het mooiste was dat hij mij nog herkende. Ik weet niet of dit 
voor hem spreekt of dat het door mijn innemende figuurtje komt. 
Ik heb hem destijds eens een thermo-mok geschonken met onderstaande foto en was daar zo verguld mee dat hij 
deze mok eenieder liet zien die op dat moment aanwezig was. 
Inmiddels is het café veranderd van eigenaar en werkt José er niet meer. 
Via via hoorde ik dat José af en toe nog in een strandtent werkt, aangezien deze nog gesloten zijn heb ik geen 
mogelijkheid gehad hem op te zoeken. Iets wat ik zeker nog ga doen. 

 

 

Ober José in vol ornaat 

Zeker ook door de goede ervaringen en leuke mensen die ik meemaakte vanaf 2011 en waar ik 2x per jaar in 
hetzelfde appartement verbleef werd mijn beslissing om te emigreren naar Portugal en dan met name naar Ericeira 
heel makkelijk gemaakt. De eigenaren van het appartement Margarida en Pedro werden een beetje familie van mij 
en ik heb hen uiteraard regelmatig kenbaar gemaakt dat ik naar Ericeira wilde emigreren. Natuurlijk hebben zij meer 
connecties dan mij en boden aan om uit te kijken naar een geschikt appartement. Elke keer als ik weer in Ericeira 
kwam hadden zij een appartement gevonden en gingen we kijken of dit bij mij paste. Twee appartementen waren of 
te duur of te klein. Maar bij de 3e had ik een goed gevoel. Dit was voor mij groot genoeg en de huur was redelijk. Dit 
appartement was eigendom van een neef van hen. Het was allemaal wel heel gedateerd want de vader van die neef 
had daar jaren gewoond maar nauwelijks iets vernieuwd of onderhoud gepleegd. Er moest dus één en ander gedaan 
worden, maar Pedro had al aangeboden enkele klussen voor mij te doen. En ik moet zeggen dat hij puik werk heeft 
afgeleverd en ik woon er nu geweldig naar mijn zin en ze zullen weer op zoek moeten naar die muggen van het 
eerste onderkomen om mij te zijner tijd als het mijn beurt is de woning uit te dragen. 

Zo dit was het dan weer voor deze keer. Het wordt wel lastiger om deze rubriek redelijk gevuld te krijgen, maar ik 
blijf het proberen om mijn publiek tevreden te stellen. 


