28-08-2021 Rondje Castricum
Wervelend Fietstochtje
Wervelend door de wind, ja. Die woei stevig, en steeds weer van de verkeerde kant af.
Met de zegen van Frank om vanuit Castricum te starten, begonnen we op aanwijzingen van de
(afwezige) André in een totaal andere richting vanaf het station. We: Eric, Monique en Juliette op
echte fietsen, en @nnelies op een valse. Die hoorde je de rest van de dag ook niet klagen.
De tips van André (en AnnA) bevielen buitengewoon. Het eerste deel van de tocht was verrassend
nieuw en mooi. Het tweede deel (niet meer van A & A) werd met algemene stemmen wat minder
beoordeeld; dat lag niet alleen aan de route, maar ook aan windkracht 6 vermoedelijk.
Toch zijn we onderweg weer allerlei eigenaardigheden tegengekomen:
Op weg naar Johanna’s weg bijvoorbeeld een stoplicht met twee drukknoppen. Eén op de hoogte
voor de fietsers, de andere ver de lucht in op de hoogste van trekkers en ruiters.
En één van de vele bachelor’s/hen’s – partygroepen bewoog zich lopend voort op een step – op een
soort loopbandje. Rrraarrr.
Zonder Frank natuurlijk geen eigen Psychiatrische Inrichting, maar gelukkig wel die van St.Willebrordus in Heiloo, waar we dwars overheen fietsten.
Misschien zijn inmiddels de (vele) foto’s van Juliette ook te bewonderen geweest; let vooral op die
van het Trafohuisje van Van Loghem, bij knooppunt 33, met de legendarische Haan (Mij is dit huis als
BEWAKING toevertrouwd, geen onbevoegde mag hier binnentreden) en de Hond (Mij is dit huis ter
VERDEDIGING toevertrouwd en ik sta gereed die verdediging op me te nemen). De haan doet dus
een beroep op het verstand en voor degenen die daarvoor niet vatbaar zijn, is er de Hond, die niet
verder argumenteert, doch toehapt. Je vindt deze Van Loghem Trafohuisjes door heel NoordHolland.
Het slot gevierd op een goed terras, waar de tijd vooral werd stukgeslagen met de terugreis in de
trein te reserveren….
Lekker gefietst, alles bij elkaar.
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