Dag 26, woensdag 18 april 2018. Vandaag begin ik aan de tweede rij verslagen (Dank je Gerben). Ja, de techniek staat
inmiddels voor niets, letterlijk want tot 20 juni heb ik onbeperkt data, bellen en Sms’en door heel de EU! Kadootje van V
(piep) bij het verlengen van mijn abonnement. En vanmorgen nog een kadootje van de campingbaas bij het afrekenen:
Gratuit! Via de watermolen van Maroilles (was toch nog bijna 4 km) begonnen aan de eigenlijke route van vandaag. De
temperatuur zat er al goed in en snel werd het T-shirt/korte broek. En de Walk On pet heb ik ingeleverd voor mijn
eandelhoedje. De pet werd vanwege de zwarte kleur te warm en beschermt.mijn hoofd en nek te weinig in de brandende
zon. Daarna heerlijk langs het water gelopen en dit keer witte reigers, karpers, zwanen en nog veel meer moois gezien.
Sinds het Hallerbos blijkt het blauwe tapijt niet zo uniek te zijn als ik dacht. Ik kom alleen nog maar bossen tegen met
hyacinten! Onderweg schiet voor me een hagedis van links naar rechts over het pad, en weg. Bij Ors gebeurt wat ik al
voorspeld had. Mijn waterfles was leeg en het water in de camel bag in de rugzak wilde ik bewaren voor het avondeten,
ontbijt en de eerste kilometers van morgen. En dan loop je langs een kerkhof (zie foto’s rechtsonder) waar nota bene een
Jacobsschelp voor de ingang ligt. Vorig jaar op mijn verkenningstocht ontmoette ik Johan Depreatere. Een Belg die al 23
jaar wandelend door de wereld trok. Hij was naar Compostella, Rome, Jeruzalem geweest en had zo’n beetje alle
wandelpaden van Europa belopen. Hij vertelde me dat als je water nodig hebt je dat altijd op een kerkhof kunt vinden. En
die les kwam me nu van pas, anders was ik er zeker aan voorbij gelopen! Als ik in Le Cateau ( doet me denken aan Peter
Sellers) aankom is het rond 17:00 uur. Tijd voor een biertje en een slaapplaats. Tijdens een Affligem kijk ik of er een hotel
of B&B in de buurt zit. Welgeteld 1 hotel, maar 1 is voldoende en het ligt iets verderop in de straat. Als ik er langs loop
ziet het er aardig verlaten uit en inderdaad: fermé. Dan maar doorlopen en een plekje voor de tent opzoeken. Gelukkig
waren er onderweg voldoende Supermarchés, dus de voorraad eten is weer aangevuld. Net buiten Le Cateau vind ik een
mooi rustig afgelegen plekje en daar zit ik nu. “Just to be the man who walks a thousand miles to fall down at your
door”…

