Dag 29, zaterdag 21 april 2018. Dat wordt lastig om van gisteren nog een verslag te maken… Ik leef inmiddels dag voor dag.
Ik ga eerst wel een fotocollage maken en dan komen de verhalen er ook weer bij. Ik stond aan het kanaal… En toen ik ging
lopen en kwam ik dus in Seraucourt-le-Grand, een plaatsje waar ik vorig jaar op de verkenningstocht ben geweest en heb
gekampeerd! Had ik voor ik de tent op had gezet ff “camping “ gegoogeld, dan zat ik op 1 km van een mooie campingplaats
en had ook daar kunnen staan. Nu bij het eerste de beste café/restaurant een consumptie, toilet en water bijvullen. Dan in
het dorp waar ik vorig jaar augustus ook was, bij de boulanger wat eten/drinken aangevuld. Kijk, deze heeft 25cl wijnfles
van plastic. Ideaal voor de St. Jacques de Compostelle loper! Door de Franse velden en akkers richting Ham, via Dury
waarbij ik toch even aan Ian moest denken en dan richting het Zuiden naar Guiscard. In Ham zie ik nog een bordje Peronne,
een plaatsje waar ik 2x met de ENPC een week parachute gesprongen heb. Wat een toeval weer. Een paar 4 mannetjes, en
ik weet nog goed de 10 punten die ik samen met Marijke Maas wist te maken. Een punt is een figuur wat je maakt tijdens
de vrije val, dus 10 afwisselende figuren. De hele week liepen we 10 10 10 10 te roepen! Ook ’s avonds was het erg gezellig
met de gitaar erbij en zingen maar! Mooie tijden! En als ik richting Guiscard loop hoor ik de parakist alweer zijn werk doen,
ditmaal boven Peronne. In Guiscard gegeten, dat scheelt weer een kooksessie bij de tent en dan kom ik erachter dat de
powerpacks niet zijn opgeladen. Ik post nog wel de waar ben ik file, zodat iedereen weet dat het in orde is. Maar helaas
geen power om straks het verslag te doen. En dan door om een kampeerplaats te zoeken. Geen hotels of B&B en de
dichtstbijzijnde camping is 9 km (ruim 2 uur) verderop. Dan nog maar een nachtje in het veld. Ik zie een grasveld met hoog
gras en als ik mijn spullen aan het uitpakken ben, komt de boer langs die aan het jagen is. Ik vraag of ik er voor een nachtje
mag staan en dat is pas des problèmes Ik drink bij de tent nog een wijntje en zie dat de zon ondergaat. Op dat moment
hoor ik de parakist met de sunsetload (laatste drop van de dag). Even later hangen de para’s onder hun chute. Slapen!

