
FAQ 

Voor wie is he Kloosterfestival bedoeld? 

Voor iedereen tussen de 19 en de 39 jaar oud. De meeste bezoekers komen alleen of met een vriend 

of vriendin. Hierdoor heeft het festival een heel open karakter en voel je hopelijk snel op je gemak.  

Wij zijn een christelijk festival waarbij iedereen welkom is van welk geloof, gezindte en/of afkomst 

dan ook, gelovig of niet-gelovig. Voel je uitgenodigd om mee te doen! 

 

Waar is het Kloosterfestival? 

In een mooie oude Abdij dichtbij Deventer, waar je je haast in Frankrijk waant.  

Enkele jaren geleden zijn de monniken weggetrokken uit deze Abdij en tegenwoordig heet het 

Klooster Nieuw Sion. Het klooster ligt aan de Vulikerweg 6, 7431 PJ in Diepeveen. 

 

Kan ik ook 2 dagen ipv 4 dagen naar het festival komen? 

Het festival vindt van donderdagmiddag 20 augustus t/m zondagmiddag 23 augustus plaats. 

Je kunt een all-in ticket voor 122 euro kopen voor het hele weekend of een losse dagkaart voor 40 

euro. Wil je 2 dagen komen i.p.v. 4 dan kun je het beste twee dagkaarten kopen. 

 

Kun je op het festival zelf tickets kopen? 

We willen je nadrukkelijk vragen je ticket via truetickets te bestellen. 

 

Hoe kan ik het festival bereiken? 

Je kunt het festival met de auto gemakkelijk bereiken en je mag je auto gratis parkeren voor de deur 

van het klooster. Ook met het OV is Klooster Nieuw Sion goed bereikbaar. Vanaf station Deventer 

vertrekt een bus die met 10 minuten rijden stopt bij bushalte ‘Abdij Sion’. Vanaf daar loopt je in 10 

minuten via een prachtige oprijlaan naar het klooster. 

 

Hoe laat begint en eindigt het festival? 

Het festival begin donderdagmiddag 20 augustus. Vanaf 13.00 uur staan wij klaar om jou te 

ontvangen. Je kunt dan je tentje op je gemak op zetten en meehelpen het terrein festival klaar te 

maken. Vanaf 15.30 uur start het programma.  

De daggasten voor de vrijdag of de zaterdag zijn welkom vanaf 08.00 uur bij het ochtendgebed in de 

kloosterkapel en om 08.30 uur staat het ontbijt klaar in de kapschuur. Na het nachtgebed van 21.30 

uur, is er nog volop gezelligheid en zal de kloosterkroeg tot middernacht geopend zijn. 

Het festival eindigt op zondagmiddag 23 augustus rond 15.00 uur. 



 

Moet ik zelf eten en drinken regelen? 

Er zijn drie gezonde maaltijd inbegrepen bij je ticket. Wij zorgen voor servies en bestek. 

Het faciliteren van 'round the clock’ snacken is een no go voor dit festival. Wel kun je bij onze eigen 

barista goeie koffie en zelfgemaakte lekkers verkrijgen. En in onze kloosterkroeg zijn fris, bier, wijn en 

andere versnaperingen te koop. 

 

Ik ben vegetariër/veganist / of heb een allergie. Kan hier rekening mee gehouden worden? 

Ja dat kan zeker! Je kunt dit doorgeven door een mailtje te sturen naar wilma@theambassador.nl 

 

Moet ik aan het hele programma deelnemen? 

Nee, op een festival mag je zelf bepalen wat je doet.  

Om het ritme van het kloosterleven te ervaren, raden we je vooral aan de vier getijdengebeden mee 

te maken. Deze vinden plaats om 08.00, 12.00, 18.00 en 21.30 uur in de kloosterkapel. 

 

Hoe zit het met overnachten op het zomerfestival? 

Op het terrein van Nieuw Sion is een campingterrein ingericht waar jij je tent of eventueel je 

vouwwagen of caravan kan opzetten. De toiletten en douches bevinden zich in het klooster. 

In tegenstelling tot het winterfestival is er geen mogelijkheid om op een slaapzaal in het klooster te 

overnachten?  

Er is geen elektriciteit aanwezig op de camping. Je telefoon kun je opladen in de doucheruimte. 

 

Moet ik nog bijzonderheden meenemen? 

Neem naast je kampeerspullen en bord, beker en bestek, vooral je oordopjes mee voor de muzikale 

Pelgrimage van Lotte Pen. En je sportschoenen en / of evt. je verrekijker wanneer je meewilt doen 

het early bird programma.  

 

Hoe gaan jullie om met de corona-maatregelen? 

We houden het bezoekersaantal deze zomer bewuster lager dan tijdens de andere kloosterfestivals. 

Bij de ingang van de poort staan ontsmettingsmiddel en papieren handdoeken klaar. Iedere bezoeker 

moet hier gebruik van maken. Bij de poort staan ook de algemene RIVM richtlijnen vermeld. 

Algemene richtlijnen: Houd je aan de anderhalve meter regel. Was je handen regelmatig. Hoest en 

nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Schud geen handen. Blijf thuis 

als je verkoudheids- en andere klachten hebt. Zie hiervoor ook de RIVM site: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 



 

Hoe kan ik met jullie in contact komen? 

Heb je een specifieke vraag die hier niet bijstaat of wil je meer weten over het festival, dan kun 

contact opnemen met de klantenservice via service@truetickets.nl voor of reageer via de 

bevestigingsmail. We doen ons best om binnen 1-2 werkdagen reactie te geven. 

 


