Route beschrijving naar de Dorpskerk en de Maranathakerk
van de Protestantse Gemeente Castricum
Maranathakerk; Prins Hendrikstraat 1;
1901 CA Castricum (geen postadres)
Dorpskerk; Kerkpad 1;
1901 EJ Castricum (geen postadres)
Route naar de Dorpskerk
Wandelroute vanaf het NS-station.
(Vijf minuten lopen) Aangekomen op het NS-station loopt u
vanuit de hoofduitgang naar links en bij de zebra steekt u de
Stationsweg over. Voor het Chinese restaurant gaat u rechtsaf de
Burg. Mooijstraat in. Aan het eind daarvan ziet u recht voor u de
toren van de Dorpskerk..
Auto Vanuit Beverwijk
U rijdt over de Beverwijksestraatweg Castricum binnen. U gaat
meteen over de spoorlijn schuin rechtsaf, de grotere winkelstraat in.
Bij het stoplicht gaat U rechtdoor; dan ziet u al snel de toren van
de Dorpskerk rechts voor U. Om te parkeren kiest u voor de
Schoolstraat of de Overtoom (zie kaartje)

Plattegrond Castricum

Vanuit Amsterdam/Alkmaar
U neemt op de A9 afslag Castricum/Uitgeest. U volgt richting
Castricum en rijdt Castricum binnen over de Soomerwegh. Aan
het eind daarvan (2e rotonde) gaat u rechts af, en bij de volgende
rotonde meteen daarna linksaf, de Dorpsstraat in.

Na verkeerslichten en een flauwe bocht ziet U dan

links de Dorpskerk. Om te parkeren kiest u het verstandigst voor de Schoolstraat of de Overtoom (zie kaartje)

Route naar de Maranathakerk
Wandelroute vanaf het NS-station.
(Vijftien minuten lopen) Aangekomen op het NS-station loopt u vanuit de hoofduitgang naar
links en bij de zebra steekt u de Stationsweg over. Voor het Chinese restaurant gaat u rechtsaf
de Burg. Mooijstraat in. Aan het eind hiervan vervolgt u uw weg over de Dorpsstraat tot de
eerste weg links af: de Torenstraat; deze loopt u af tot een rotonde. Schuin rechts ziet u dan de
Maranathakerk.
Auto Vanuit Beverwijk
U rijdt over de Beverwijkerstraatweg Castricum binnen en volgt na de spoorwegovergang de
weg met een bocht naar links. U rijdt voor het station langs en voorbij de kleine spoorbomen.
Bij de volgende grote spoorwegovergang gaat U rechtsaf de Ruiterweg op. Na driehonderd meter (bij
rotonde) ziet u links de Maranathakerk en kunt dan Uw auto voor de kerk parkeren.
Vanuit Amsterdam/Alkmaar
U neemt op de A9 afslag Castricum/Uitgeest. U volgt richting Castricum en rijdt Castricum
binnen over de Soomerwegh. Aan het eind daarvan (2e rotonde) gaat u rechts af. Direct daarna bij de rotonde
rechtdoor en bij de dan volgende rotonde (U ziet de kerk rechts van u) slaat U rechtsaf, en onmiddellijk weer
rechts: U staat voor de Maranathakerk en kunt uw auto voor de kerk parkeren.

