Dag 22, zaterdag 14 april 2018. Vanmorgen vertrokken vanuit Alsemberg richting Ittre en dan door naar Seneffe via
Nijvel. Het paadje heb ik gevonden hoor Anneke! Mooi langs de beekjes en achterom de huizen richting het Hallerbos,
waar heel de wereld de komende dagen een kijkje komt nemen naar de fameuze hyacinten in het bos. De bomen staan
dan als het ware op een blauw-paars tapijt. En weer zie ik dus wat moois door van de route af te wijken. Een speciale
buslijn, de hyacintenbus, brengt de toeristen (tot en met de overal te vinden Japanners) nuit Halle richting het bos. Dan
naar Kasteelbrakel waar Compostella en Jeruzalem ganger Michel mij Buen Camino wenst. Ook in Ittre twee wandelaars
die vragen waar ik naar toe ga. Het is nog wel wachten op de eerste medewandelaar. Nu ik het benoemd heb zal die zich
wel aandienen binnen een paar dagen aandienen. In Nijvel even langs de Lidl nog wat proviand inslaan en als ik het
kerkplein oploop herken ik het nog van de verkenningstocht van vorig jaar. Ik besluit dan door te lopen naar Seneffe,
ook al heb ik nog geen slaapadres. Na ongeveer 37 km loop ik op een rustig pad wat eigenlijk alleen door Compostella
lopers gebruikt mag worden, langs een soort vaart. Aan de overkant is het fietspad, de reguliere route. Ik ga op zoek
naar een vlak stuk waar ik mijn tent kan opzetten. Ik vind een mooi stukje wat ook nog een beetje beschut ligt zodat ik
niet al te veel opval. Ik pak mijn spullen uit en zet de tent op die met zijn donker groene kleur mooi opgaat in de
omgeving. Als maaltijd neem ik noedels en daarna tijd voor de blog. Het wordt intussen al donker. Mooi om te horen
hoe de vogelgeluiden samen verdwijnen met de zonnestralen. Het is stil en ik besluit te gaan slapen. De blog maak ik
morgen wel af. Nog een uurtje hoor ik gekraak van takjes, een eend of fazant vermoed ik, en af en toe valt er wat op
mijn tent. Het begint wat te regenen, maar de tent staat goed dus ik ga hoe dan ook een droge nacht tegemoet. Ik val in
slaap.
Als ik weer wakker wordt is het al licht en zijn de vogels ook al weer stuk in de weer. Het is droog. Ik lig nog
even wakker te worden en hoor in de verte de koeien. Ik hoor een hardloper aankomen. Over het fietspad of komt ie
langs de tent? Het geluid komt dichterbij, ik hoor een “pardon”, en dan ga hij weer weg. Hij is op het paadje voor de tent
langs gerend. Ik besluit de blog af te maken en dan ga ik opstaan, ontbijten, opbreken en richting Binche, waar ik
gisterenavond nog wel even een B&B heb kunnen regelen. Met mijn middelbare school Frans, waarbij ga de komende
maanden zoveel mogelijk Frans praten! Au revoir, et tot later!

