Meteen dag 3, maandag 26 maart 2018 er achteraan…

Spring ’s in the air!

Waarom zou ik?

Ja, de lente komt eraan. Alle tekenen zijn er, de vogels fluiten iedere dag hoorbaar harder, de bonte specht tikt er de
hele dag op los. De ooievaars bouwen hun nesten en vliegen sierlijk rond. Als ik ’s ochtends uit Altena vertrek zie en
hoor ik dat allemaal om mij heen. Maar waar blijft de zon? Inmiddels heb ik het grijze Groningen verlaten en loop door
Drenthe. Zou het vandaag… Soms worden de wolken even wat lichter en dan in Norg, breekt de zon door. HET IS LENTE!
De hele middag word ik op een warm zonnestralenbad getrakteerd terwijl ik door de mooie Drentse bossen en over de
hei loop. In Vries even aansterken met een Drents kwartiertje in het wapen van Vries. Een paar maanden geleden zaten
we daar nog met de Santiago Vereniging regio Groningen/Drenthe, ervaringen uitwisselen en verhalen aanhoren en
vertellen. En nu zit ik hier op mijn eerste Camino, Hoe mooi past alles zo in elkaar.. Ik weet dat Marije vandaag haar
eerste werkdag in Vries heeft, dus gaan we haar even verrassen! Ik bel aan en Marije wordt naar de deur gehaald. “Dat
had je niet verwacht hè”. Ik feliciteer haar met de nieuwe baan en kan zeggen dat het goed met me gaat. Op naar
Taarlo, als onderweg Marije, net klaar van de eerste werkdag, nog even langsrijdt om me een hele goede reis toe te
wensen. Achteraf blijkt dit, inclusief selfie, meteen op de eerste mijlpaal, het 100 km punt, te zijn. Als ik onder de A28 en
over het spoor ga begint het wat te druppelen. De eerste Camino-regen, maar gelukkig niet erg heftig, zodat ik nog
redelijk droog op mijn VodF-adres aankom. Ik mag bij de kachel aanschuiven bij Frans en Anck en krijg thee met wat
lekkers. Heerlijk om bij te komen en verhalen te vertellen bij het vuur. Daarna de warme douche en tijd om de verslagen
bij te werken. Nog even dit 3de verslag uploaden naar de site en dan ga ik de binnenkant van mijn ogen bekijken…

