Dag 39, dinsdag 1 mei 2018. Vanmorgen nog lekker ontbeten in Auberge au Lac du Nord en daarna vol bepakt weer op stap.
Eerst naar Saint Arnoult au Yvelines, maar daar is geen camping of iets, dus zal het doorlopen worden naar Rambouillet, waar
een camping aan de route ligt. De laatste vliegtuigen van Orly komen nog over, maar op een gegeven moment is er weer rust,
natuur, vogelgefluit en groen. Ik loop weer op het Franse platteland. Het is nog wel koel vandaag, maar geen regen meer en
de zon laat zich geregeld zien. En weer alleen op pad. Ik denk dat er vanaf Tours wel meer pelgrims op de route zullen komen.
Maar zoals het nu gaat is ook prima. Ik loop alleen, maar ik heb me nog geen dag eenzaam gevoeld. Vanaf nu is er nog maar
één deadline, voor mij was de 29ste in Parijs zijn een mooi doel op de weg. Nu is er alleen nog de terugvlucht van 16 juli, die
staat vast. Ik probeer een beetje het schema en ritme aan te houden, maar dat ga ik nu echt van dag tot dag bekijken. Tot
Saint-Jean-Pied-de-Port wil ik nog zoveel mogelijk kamperen. De meeste campings hebben ook wasvoorzieningen, dus met de
kleren komt het ook wel goed. Of het kan zijn dat ik in een stad ben en er is, net als in Compiègne, een huis voor pelgrims. Dat
heeft ook zijn charme en daar zijn meestal ook wel andere pelgrims. Mijn plan tot Parijs heeft goed gewerkt, kijken ik ik dit
ook voor elkaar krijg. Het wordt donker op de camping en koud. Ik ga zo mijn tanden poetsen en dan warm gekleed de
slaapzak in. Oja, ik heb nog wel meegekregen dat NAC Breda nog een jaartje in de eredivisie blijft , maar dan zonder Stijn
Vreven. Ik kon het niet laten om even op de NAC site te kijken hoe ze er voor staan (blijft toch je cluppie hè). Daarom de
passende slotzin voor vandaag: “ Hup NAC!”.

