Dag 33, woensdag 25 april 2018. De dag begint vroeg, het is 06:30 als ik wakker wordt, het waait, maar het is nog droog.
Door de wind is ook de tent al behoorlijk droog. Ik voel me fit en om 06:45 begin ik al aan het ochtendgebeuren. Alles is
droog dus pak alles meteen in. Daarna ontbijt en dan sta ik gewoon om 07:45 klaar om te lopen met de rugzakhoes erom en
regenjack aan, want het ziet er wel dreigend uit. In Roberval kom ik langs een kerkhof, dus ik denk weer even water bij te
kunnen vullen. Helaas, op dit kerkhof geen kraan! Gelukkig is de Camelbag nog niet leeg, dus ik hou het nog wel ff uit. Als ik
dan verder door het bos loop zie ik een auto en een vrouw sjouwen met waterflessen. Haar man staat bij een bron waar
flink wat water uitstroomt. En C'est potable! Dus ik mijn water ook aanvullen. Er komt nog een auto bij. Hier haalt men het
water uit eigen bron… Op naar Senlis, eerst nog langs een speciale boom, le chêne de l'image (moet nog uitzoeken wat het
verhaal hierachter is) en dan doemt de toren van de kathedraal van Senlis op. Altijd een mooi gezicht zo’n toren, en een
mooi richtpunt. Hij komt langzaam steeds dichterbij. Het wordt vandaag pannenkoeken want onder de toren vind ik een
gezellige creperie. Daarna de stempel bij de Tourist Information halen en op naar de eerste 1000 km! En dat dan drie keer
achter elkaar… Mooi moment om even met een selfie bij stil te staan. Vanwege de vroege start kan ik aardig wat kilometers
maken vandaag. Eerst is het plan nog om door te lopen naar een camping in de buurt bij de Abdij. Na een tweede crêpe bij
een bijna koninklijk buitenhuis loop ik nog een paar kilometer maar vind het dan wel mooi geweest voor vandaag. Op een
zijpad zie ik een mooi vlak stukje, alleen nog wel even stronk en braamvrij maken. Mijn tent en slaapkamer moeten nog
langer mee dan vandaag! Morgen langs de abdij en dan richting Parijs-Noord. Ik heb nog een portie pasta voor het
avondeten en brood en koeken voor de volgende dag. Ook water heb ik nog voldoende, eten/drinken check V. Alleen is er
minder zo’n geweest vandaag en heb ik ook nog eens veel in de schaduw gelopen. Dus dat wordt weer alles uit de
powerbanks persen en telefoon uit. Geen verslag dus vandaag en kijken hoe ver Ik morgen kom. Mijn horloge krijg ik nog op
100%, maar de telefoon wel niet verder dan 40%. Kijken wat de nacht brengt in het park met de wilde dieren…

