
Welons Festival: ronkende motoren en vette muziek! 
 
Het Welons festival in Wintelre wordt op 14, 15 en 16 juni al voor de 21

e
 keer georganiseerd. Het 

festival is gratis toegankelijk en staat bekend om het gevarieerde programma en de geweldige sfeer. 
Liefhebbers van verschillende muziekstijlen, tractoren, Amerikaanse auto’s, trucks en motoren, lekker 
eten (foodtrucks) en een drankje komen er aan hun trekken. Naast de festivaltent, het grote gezellige 
terras en de activiteiten op het festivalterrein zijn er ook veel gratis attracties voor kinderen aanwezig. 
De hele familie vermaakt zich op Welons! 
 
Programma 
Tijdens de vorige editie van het festival is de bezoekers gevraagd welke bands zij graag nog eens op 
ons festival terug willen zien. Dat betekent dat de beste bands van de afgelopen jaren weer in actie 
komen. 
 
Vrijdagavond 14 juni staat het programma in het teken van de bluesmuziek. Onder andere de 
coverband van Creedence Clearwater Revival komt op veler verzoek optreden en is geweldig! 
 
Op zaterdag 15 juni zijn er tal van activiteiten op het festivalterrein. Er komt onder andere een meeting 
van oude tractoren en er wordt een powertoolrace georganiseerd. Daarnaast spelen er in de middag 
Rock & Roll en Hillbilly bands op het buitenpodium. Op zaterdagavond gaat het dak van de tent eraf! 
Coverbands van onder andere Kings of Leon, AC/DC en Metallica en betreden het podium! 
 
Op zondag 16 juni is het tijd voor Amerikaanse auto’s, motoren en trucks. Reeds jarenlang wordt deze 
meeting druk bezocht heerst er een geweldige sfeer. Op het grote terrein kunnen tal van voertuigen 
worden tentoongesteld. Daarnaast is er van alles te beleven voor jong en oud. Bezoek de barbier, de 
Rock & Roll markt en geniet van de Rock & Roll en Rockabilly muziek.  
 
Camping 
Wie niets wil missen van het festival kan verblijven op de festivalcamping. Tegen een geringe 
vergoeding staat u met uw tent, camper of caravan op de camping grenzend aan het festivalterrein. 


