
Eerste weken verblijf in Portugal 

 
Na de verslagen over de voorspoedige reis van Nederland naar Portugal wil ik jullie mijn belevenissen over de eerste 
weken in Portugal niet onthouden. 
De eerste keer dat ik in Ericeira ben geweest moet zo’n 35 jaar geleden zijn en dat was met een vast vriendengroepje 
waarvan ik nog de enige overgeblevene ben.  
 

 
 
Dit was ons eerste onderkomen 35 jaar geleden. Het lag een stuk van het centrum af en we moesten altijd terug via 
steile wegen. Daarom namen we ’s-avonds na enige versnaperingen meestal de taxi. Altijd dezelfde chauffeur en die 
was elke avond dronken (nog meer dan wij). Zijn auto hadden ze blijkbaar afgesteld want hij ging nooit harder dan 30 
km. En altijd als we langs de brandweerkazerne kwamen riep hij: “bombeiros voluntários” En voor enkele escudos 
bracht hij ons thuis. ’s-Nachts, toen ik nog 50-60 kilo lichter was, werd ik daar van mijn bed gelicht door een zooitje 
muggen. Er stond naast het huis een waterbak en dat was een enorme kweekvijver voor muggen. Na 2 dagen heb ik 
maar snel een muskietennetje in elkaar geflanst. 
 
 
 
 

 
 
 



 
Hierna zijn we nog een paar keer op vakantie geweest in Ericeira en ik besloot een tiental jaren geleden nogmaals hier 
terug te keren. Het beviel me zo goed dat ik de jaren erna zelfs 2x per jaar aldaar op vakantie ben gegaan en steeds in 
hetzelfde appartement van Margarida en Pedro dat schitterend boven zee lag. 
 

 
 

Betreft het appartement met de groene vitrage 
 
Daar is mijn droom enigszins geboren geworden en het idee ontstaan om in Portugal te gaan wonen na mijn 
pensionering. De laatste 3,4 jaar ging het steeds meer kriebelen en ik bezocht diverse websites om huizen permanent 
te huren. Ik heb niet alleen gezocht in Ericeira maar ook andere plaatsen aan de kust in de buurt, zoals Sintra, Torres 
Vedras, Caldas da Rainha, Nazaré en zelfs Peniche. Maar het liefst zou ik toch in Ericeira willen gaan wonen. En dat is 
uiteindelijk ook gebeurd. 
 

 



 
 
De eerste dagen werd ik welkom geheten door enkele buren en blijkt dat Portugezen heel toegankelijk zijn. 
Het was de laatste weken heel makkelijk acclimatiseren in Portugal want het was een echt Hollands weertje met heel 
veel regen en af en toe storm. De temperatuur was wel aangenamer namelijk zo’n 16, 17 graden.  
Door dit weer geen aanleiding om aan het strand te gaan liggen, dus pech voor Greenpeace. Konden ze me niet 
wegslepen. 
Uiteraard moest ik nog enkele administratieve handelingen verrichten zoals het overschrijven van de elektriciteit en 
het water. Ik had me dus al voorbereid om het zitvlees te testen, maar het viel al met al mee.  
Voor de elektriciteit is het anders geregeld dan in Nederland. Het elektriciteitsbedrijf (in Portugal: EDP) dient het 
vermogen van de elektriciteit eventueel aan te passen naar gelang welke apparaten je in gebruik hebt. Zo was het in 
mijn woning het vermogen heel laag n.l. 2.35 Kva. Het gebeurde dus een keer dat de stroom eruit klapte toen ik mijn 
oven aan had staan en gelijktijdig de koffiemachine gebruikte. Dus dit is inmiddels verhoogd naar 13,0 Kva. 

Overigens zit ik momenteel 14 november nog op mijn verhuisgoederen te wachten, die ergens in de Algarve staan 
opgeslagen. Dit was overigens wel bij mij bekend aangezien deze niet direct geleverd konden worden daar ik nog niet 
in Ericeira was aangekomen. Ik ga zo dadelijk Jan de verhuizer weer eens bellen want ze zouden deze week leveren. 
Wel heeft Ikea mijn bestelde meubelen inmiddels geleverd en in elkaar gezet. Door een extra betaling aan de heren 
installateurs zijn alle meubelen in elkaar gezet en dat scheelt mij weer dagen arbeid. 

Doordat ik mijn eigen spullen nog niet heb kan ik dus nog niet zelf koken. Maar ja dat is in deze buurt niet zo erg. 
Achter mijn appartement zit een kleinschalig winkelcentrum en een snackbar daar serveert een dagschotel voor 
slechts € 6,00 soms bestaande uit salade met bacalhau. Je zou er zelfs niet eens voor koken.  

Ik ben ook eens in de buurt gaan kijken hoe het met scooters zit. Nu blijkt dat je zelfs met een rijbewijs B een scooter 
van 125cc mag besturen. Er was nog een regel hieraan verbonden en daar voldeed ik gelukkig net aan, je moest 
minimaal 25 jaar zijn. Dus de kans is wel erg groot dat ik in de lente me aansluit bij de “Harley Davidson”groep op mijn 
nieuwe 125cc. 

 

 

 

Allen een prettig weekend. 

Tot de volgende editie 


