
 

11 december 2019 

Portugees ingezetene 

Eindelijk waren mijn spullen met de verhuizer aangekomen en kon het grote werk beginnen. Ik ben een week bezig 
geweest met uitpakken en alles op zijn plaats te zetten, te bergen e.d. Ik heb ongeveer 20 vuilniszakken gebruikt om 
het verpakkingsmateriaal te verwijderen. Overigens zijn alle spullen zonder schade gearriveerd. 

Uiteraard was er toch nog iets met Ikea, want bij de eerste bezorging was een meubel niet compleet en is toen mee 
teruggegaan met hen. Ruim een week later kwam een nieuwe ploeg het meubel brengen. Er was een bezorgtijd 
gemeld tussen 14:00 en 18:00 uur maar ze kwamen pas om 21:00 uur.  En vroegen waar het meubel was om mee 
terug te nemen. Na enkele telefoontjes bleek dus dat er een fout bij Ikea was gemaakt.  
Het meubel stond in elkaar en de montage-boys gingen weg. Die hadden er natuurlijk al een aardig dagje opzitten. 
Na 5 minuten hoor ik een gigantisch kabaal buiten en bleek dat zij met hun bestelwagen vlak bij mijn deur onder een 
tunneltje doorgingen terwijl hun auto te hoog was. Deze zat helemaal klem en het heeft 2 uur geduurd voordat deze 
eronder vandaan gehaald kon worden. Er hangt een bord met max. hoogte 2.00 m, maar ze wilden waarschijnlijk om 
half elf snel naar huis en dus niet goed opgelet. Het was op vrijdag, dus de heren hadden er al behoorlijk wat 
werkuren opzitten. 

 

 

 

Het was ook weer tijd om naar de kapper te gaan en ik vond in Ericeira kapperszaak Barbearia Ericeira, een soort 
kapperszaak zoals “Schorem” in Rotterdam. Ik ben er gaan zitten totdat ik aan de beurt was en werd keurig geknipt 
in deze zaak. De service is beter dan bij menig kapperszaak in Nederland. En ook de prijs is iets beter. In Nederland 
betaal ik € 24,00 en bij hen slechts € 7,00 

 



 

Uiteraard werd ik weer geconfronteerd met de Portugese bureaucratie. Maar als je ervoor instelt dan houd je het 

wel vol. In verband met het omzetten van mijn rijbewijs naar een Portugese en mijn auto te voorzien van een 

Portugees kenteken, dien je een “Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia” te overleggen. Dit certificaat 

moet je overigens altijd laten maken om permanent, dus langer dan 189 dagen, in Portugal te mogen wonen. Dus ik 

moest weer mijn hele doopceel overhandigen en vroeg nog of ze een kopie van mijn ID moesten hebben. Nu dat was 

niet nodig. Echter een dag later kreeg ik een E-mail dat ze toch een kopie van mijn ID nodig hadden.  Gelukkig kon ik 

dit digitaal aanleveren. De aanvraag had ik op het Stadskantoor gedaan maar het certificaat moest ik ophalen en 

betalen op het Stadshuis. Zo zie je in ieder geval nog iets van de stad, maar ik was nu in ieder geval officieel inwoner 

van Portugal tot 4-12-2024. 

Met dit certificaat kon ik me ook inschrijven bij het gezondheidscentrum in Ericeira, maar kreeg daar geen huisarts 

toegewezen. Deze moest ik in de grotere stad Mafra aanvragen volgens hen. Daar weer naartoe getogen en bleek 

achteraf alleen voor urgente gevallen te zijn, dus een soort poli-afdeling waar ik naar toegestuurd was. De 

wachtkamer zat dan ook overvol met kuchende, hoestende en mank lopende mensen en ik. Als je niet ziek bent dan 

word je het daar wel, want ik heb daar bijna 3 uur gezeten voordat ik aan de beurt was bij een arts. Ik heb in ieder 

geval het zitvlees verder kunnen ontwikkelen. Ik werd overigens wel goed geholpen door deze vrouwelijke arts, die 

me wel meldde dat het gezondheidscentrum in Ericeira mij een arts had moeten toewijzen en zij zou hen daarover 

informeren. Verder heeft ze wel direct een recept voor mijn medicijnen uitgeschreven en kreeg ik het doktersattest 

van haar welke ik nodig heb bij aanvraag van mijn Portugese rijbewijs. 

 

Maar er zijn ook positieve dingen uiteraard. Zo had ik plotseling geen toegang meer tot internet en geen TV-

ontvangst. Provider MEO gecontacteerd waarbij de Technische Dienst mij direct belde of ze het telefonisch konden 

oplossen. Helaas lukte dit niet, maar nog dezelfde dag werd een monteur door hen naar mij gezonden en bleek er 

een kabeltje gebroken te zijn en ik had weer contact met de buitenwereld. Ik denk dat de providers Ziggo en KPN 

voor deze service nog een puntje aan kunnen zuigen. Deze service was overigens nog gratis ook. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nog even een stukje historie en cultuur. Niet ver van Ericeira vandaan vind je de stad Sintra, welk een toeristische 

trekpleister is vanwege de vele paleizen en kastelen die aldaar in de omgeving te vinden zijn. Dat men enkele 

eeuwen geleden elkaar al de loef wilde afsteken is te zien aan de diverse paleizen, want het ene paleis is nog 

protsiger dan de andere. 

Maar nog dichter in de buurt van Ericeira ligt de stad Mafra en ook daar staat een groot paleis “Palácio  Nacional de 

Mafra”. Dit paleis bevat 1200 kamers en herbergt één van de grootste Koninklijke bibliotheken van Europa. 

Werd gebouwd vanaf 1717 in opdracht van Koning João V en was in 1730 klaar. Het was in eerste instantie bedoeld 

voor de Franciscaner monniken, maar door het vele goud dat de Portugezen uit Brazilië haalde werd het paleis 

groter gemaakt en werd thuisbasis van de koning. Ik heb wel eens gelezen dat men het Pauselijk paleis, dat destijds 

in Avignon/Frankrijk stond, wilde overtreffen met dit paleis. 



 

 

 

 

Mijn appartement is nu bijna klaar, alleen de “Wall of Fame” moet nog aangekleed worden. Deze muur zal bestaan 

uit de ontvangen geschenken van jullie naar aanleiding van mijn pensionering waaronder voetbalshirts en overige 

aandenken. Er is nog één voetbalshirt voor deze wand onderweg n.l. van Egelantier Boys want dit shirt mag zeker 

niet ontbreken aan de “Wall of Fame”. En onderstaand het verschil van de woonkamer in mijn appartement: 

             

                                                           voorheen                                                                       nu  

             

                                                           voorheen                                                                        nu 

 

 

 

 

https://www.weheartlisbon.com/wp-content/uploads/2018/01/panorama-mafra.jpg


Ik begin me nu aardig te settelen hier in Ericeira en het is eigenlijk precies zoals ik gehoopt heb. Het bevalt me 

uitstekend en heb ook al regelmatig contact met de locals. Een echt Portugees gebruik is dat men voordat ze gaan 

werken eerst even naar het café gaan om een bakje koffie te drinken en meestal ook bij terugkomst het eerste waar 

ze naar toe gaan. Ik wil niet zeggen dat het altijd perfect weer is, want Ericeira ligt wel aan de Atlantische kust dus dit 

betekent toch ook regelmatig regen. Maar we hebben ook al weken gehad met elke dag volop zon en de 

temperatuur tussen 16 en 18 graden.  En dan hoor ik het Nederlands weerbericht en dan begrijp ik dat jullie jaloers 

zijn.  

In de volgende editie hoop ik dat de “Wall of Fame” gereed is en dat jullie het resultaat op de foto kunnen zien. 

 

Ik wens jullie alvast allemaal een fantastische Kerst, een goede jaarwisseling en een fantastisch 2020. 

 

 

 

 

  


