
� Bereikbaarheid

Te voet of met de fi ets
De beste manier om naar Borgerrio te komen 

is te voet of met de fi ets. Voor fi etsers zijn er 

5 onbewaakte fi etsparkings:

• hoek Turnhoutsebaan - Zegelstraat

• Laar 

• hoek Turnhoutsebaan - Helmstraat

• Generaal Eisenhowerlei

• Eliaertsstraat

Bus en tram 
• Neem bus 30 of 34 en stap af 

aan ‘Borgerhout Turnhoutsebaan’

• Neem bus 31 en stap af 

aan halte ‘Stenenbrug’

• Neem tram 8 of 10 en stap af 

aan premetrostation Zegel

Let op! De bussen en trams die haltes hebben 

op de Turnhoutsebaan en zijstraten 

volgen een alternatieve route.

Auto
We raden u af om met de wagen tot aan 

het festival te komen aangezien een parkeer-

plaats vinden in de omliggende straten niet 

evident is en zorgt voor overlast in de buurt.

� Toegankelijkheid
voor bezoekers met een fysieke beperking

Toiletten
• Vredegerecht: Turnhoutsebaan 92

• Ecohuis: Turnhoutsebaan 139

• Buurtwerk Borgerbaan: Turnhoutsebaan 236

Parkeren met blauwe parkeerkaart
• Parking Gravinstraat (aan huisnummer 44)

• Laar (aan de Groenstraat)

We kunnen deze niet reserveren.

Ringleiding 
Voor slechthorenden is er een ringleiding 

aan de Bakeliet Stage.

� Properheid

Afvaleilanden
50 afvaleilanden waar we vragen om restafval 

en PMD apart weg te gooien. 

Ecosquad
Op het Laar schenken we drank in PLA-bekers. 

Deze bekers zijn gemaakt van mais en zijn 

biologisch afb reekbaar en geheel te composte-

ren. Breng op het Laar PLA-bekers binnen in de 

leeggoedautomaten van de Ecosquad en maak 

kans op mooie prijzen. 

Zo draag je bij aan een proper Borgerrio. 

www.borgerrio.be

#samenborgerhout
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Het kleurrijkste festival van ’t stad
wereldse braderij | zuiderse parade | Rode Duivels op groot scherm

speel- en sportparadijs | muziekgroepen uit alle windstreken

Turnhoutsebaan Borgerhout • vanaf 11 uur
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Kroonstraat
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Drink

Laar

Generaal Eisenhowerlei
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Eliaertsstraat

� Bal PopuLaar
13.00 – 22.00 uur | Laar

Wereldmarkt 
13.00 – 18.00 uur 

Lokale verenigingen stellen zich voor.

Rode Duivels
14.00 – 16.00 uur

De match van de Rode Duivels 

tegen Tunesië op het WK voetbal.

Bakeliet Stage
Artiesten uit alle windstreken

Presentatie Ben Mouling (Radio Modern)

16.00 – 16.30 uur: DJ Ben Mouling

16.45 – 17.30 uur: The Nice Guys (ska)

18.15 – 18.45 uur: SLM (hiphop)

19.15 – 20.15 uur: Residentes In (salsa)

20.45 – 22.00 uur: Rootman J. & Zionyouth

  (reggae)

� Play-off Plaza 
13.00 – 18.00 uur | Den Drink | Kattenberg |

Generaal Eisenhowerlei

De speeltuin én het sportveld 

voor jong en wat ouder. 

Een mix van originele attracties 

en sporthelden. 

� BOHO Promenade 
11.00 – 20.00 uur | Turnhoutsebaan

Werelds winkelen op de braderie.

BOHO podium 
Turnhoutsebaan 222

14.00 – 17.00 uur: Blues en fun (coverband)

17.00 – 17.30 uur: MC Lily 

17.30 – 19.00 uur: Blues en fun 

Lage AfvalZone 
Turnhoutsebaan 

tussen de Eliaertsstraat en het Laar

Laat u verrassen door straatanimatie 

en handelaars die het goede voorbeeld geven 

rond duurzaamheid.

� Kleurrijke Parade
Wereldstoet op de Turnhoutsebaan

Met onder andere de All Starsband, 

’t Akkoord en Majoretski, Batucada Slaghart 

en Ghanese chiefs.

• 15.30 uur: Parade start aan de Zegelstraat 

en gaat naar de Kroonstraat.

• 17.30 uur: Parade keert terug 

vanaf Kroonstraat 

naar de Zegelstraat.

Fietsparking

Bal PopuLaar
Reuzenscherm Rode Duivels

Bakeliet Stage

Wereldmarkt

Play-off Plaza
Sport- en jeugdstraat

Parade en 
Promenade

Parking personen met beperking

Infopunt

Toiletten

EHBO

Ringleiding
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