
 
Pasar Molen - zaterdag 2 juli 2016 - van 11.00 tot 18.00 uur

Interesse in een kraam?

De Pasar Molen zal plaatsvinden op het Molenerf in de Utrechtse wijk Lombok, op 
zaterdag 2 juli 2016. Bij voldoende wind zal de houtzaagmolen draaien en zullen de 
molenaars op ambachtelijke wijze aan het werk zijn. Ook de houtateliers op het erf 
houden open huis.

De Pasar Molen biedt geuren, kleuren en klanken uit de Molukken en West-Papua,  
waarbij ook de Indische keuken niet zal ontbreken. Omdat we ons bevinden op het 
erf van een ambachtelijke houtzagerij, zijn daarnaast tevens houten artikelen en 
duurzame producten zeer welkom op onze pasar.

Aanmelden kraamhuur

Als u interesse heeft in het huren van een marktkraam, kunt u een hele of halve 
kraam bij ons reserveren door een mailtje te sturen naar: pasarmolen@gmail.com

Indien wij reeds voorzien zijn in wat u op de Pasar Molen wilt aanbieden, nemen wij 
ten spoedigste contact met u op. Als er nog ruimte is voor uw aanbod ontvangt u 
binnen twee weken het aanmeldingsformulier. U bent verzekerd van een plek nadat 
u het formulier retour heeft gestuurd en de aanbetaling (50%) heeft voldaan.

Tarieven kraamhuur

Hele kraam:   4 meter bij 1,20 meter: 50,00 Euro
Halve kraam: 2 meter bij 1,20 meter: 25,00 Euro

Alle kramen zijn voorzien van een kleurig gestreept dekzeil tegen zon of regen.
U dient zelf te zorgen voor tafelbekleding en eventueel achterzeil of spandoek.
Wij adviseren om borden en plakkaten windbestendig te bevestigen

Wij voorzien niet in touw, tape of klemmen voor de aankleding van uw kraam.



Bereikbaarheid Molenerf

Fiets

Op het erf is fietsenstalling aanwezig. Voor fietsers en voetgangers is het Molenerf 
bereikbaar via de loopbrug aan de Floresstraat/Timorkade. Tevens bereikbaar via de 
J.P. Coenstraat. Ga ter hoogte van huisnummer 5 het Molenpark in en vervolg uw 
weg naar de ingang naar het Molenerf.

Trein

Het Molenerf ligt op 10-15 minuten loopafstand van Utrecht CS, uitgang Jaarbeurs. 
Onderaan de roltrap gaat u rechtsaf naar het Westplein. Daar steekt u over. Ga dan 
linksaf de Leidsekade op. Steek na 30 meter de Damstraat over en loop dan met het 
water aan uw linkerhand over de Timorkade recht op de molen af. 

Bus en sneltram

Het is vanaf Utrecht CS vrijwel even ver lopen als vanaf een bus- of tramhalte. 
Met ingang van 2 juli stoppen bijna alle bussen aan de Jaarbeurszijde. 

Auto

Voor kraamhouders is het Molenerf op zaterdag 2 juli tussen 08.00 en 10.00 uur via 
de J.P. Coenstraat met de auto bereikbaar voor het lossen van verkoopmaterialen. 
NB: na 10.30 uur mogen geen auto's meer op het terrein aanwezig zijn.

Wilt u de drukte en de beperkte ruimte voor uw auto op het erf vermijden? Indien er 
een mede-passagier is die bij de auto kan wachten, is het ook mogelijk om materiaal 
te voet via de loopbrug aan de Floresstraat naar het Molenerf te brengen. 

 Parkeren

Let op: in de directe omgeving van het Molenerf kunt u alleen betaald parkeren! 
Houdt u rekening met de parkeerautomaten rond de molen, bij veel automaten kan 
alleen met contant geld betaald worden. 

De dichtstbijzijnde gratis parkeerplaatsen zijn op de Kanaalweg (NIET Kanaalstraat).

De parkeerterreinen bij de Jaarbeurs zijn 24 uur per dag open. Het parkeertarief 
heeft een  maximum van € 14,00 voor een dagkaart (één etmaal). Het is handig en 
tevens voordeliger om vóóraf online een parkeerplaats te reserveren. Kijk hiervoor 
op de website: www.jaarbeurs.nl/13/parkeren

Voor meer informatie over de Pasar Molen kunt u per e-mail contact opnemen.

Graag tot ziens op zaterdag 2 juli!

Endie van Binsbergen
pasarmolen@gmail.com


