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Nieuws 

Toevoeging 16 juli: Mondkapjes verplicht gesteld in openbare gelegenheden. 

Toevoeging 15 juni: Het is definitief mogelijk naar Frankrijk te komen! 

Toevoeging 3 juni: Nederlandse premier geeft aan dat zomervakantie in het buitenland mogelijk 

zal zijn. 

Toevoeging 28 mei: Franse premier geeft aan dat zomervakantie voor buitenlanders in Frankrijk 

mogelijk zal zijn. 

Toevoeging 22 mei: Franse minister voor Toerisme zet deur open voor zomervakantie in Frankrijk 

voor Nederlandse en Belgische toeristen. 

 

 

De wereld is al maanden in de greep van het coronavirus – en dat blijft de komende tijd ongetwijfeld 

zo. Nu de lockdowns beetje bij beetje worden opgeheven (in het Frans: déconfinement) en de 

maatregelen om het coronavirus te beteugelen worden versoepeld, vindt het ‘normale leven’ 

langzaam maar zeker weer zijn weg. Met alle beperkingen van dien, want er blijven in de diverse 

landen maatregelen gelden. 

Per 15 juni is het in ieder geval weer mogelijk geworden om deze zomer de vakantieperiode in 

Frankrijk door te brengen (Camping La Nozillière is vanaf 1 juli open). Wij bereiden ons zo goed als 

mogelijk voor, zodat we je op camping La Nozillière kunnen ontvangen voor een fijne, ontspannen en 

veilige vakantie. 

In deze update berichten we je op een zo realistische mogelijke manier over de ontwikkelingen en 

maatregelen die we voornemens zijn te nemen. 

 

 

 

 



De situatie in Frankrijk 

Vooropgesteld: het is voor Nederlanders en Belgen weer mogelijk om naar Frankrijk te komen. In een 

televisietoespraak op 14 juni heeft Emmanuel Macron onder meer aangegeven dat de progressieve 

weg uit de lockdown wordt voortgezet.  

Frankrijk zat sinds 11 mei in een fase van déconfinement: het pakket aan coronamaatregelen werd 

steeds versoepeld. Toch blijven er, net zoals in andere landen, diverse beperkingen van kracht.  

Het toerisme is een belangrijke economische sector voor Frankrijk. Net zoals in Nederland is er door 

sectororganisaties aan plannen gewerkt om het toerisme deze zomer mogelijk te maken.  

Frankrijk is nu een ‘groene zone’ – bijna alle departementen kennen een relatief lage infectiegraad. 

Onlangs is er met name in de Mayenne (Pays de la Loire) en in de Gironde een stijging van het aantal 

besmettingen geconstateerd, waardoor er per 19 juli een mondkapjesverplichting geldt in openbare 

gelegenheden (bijv. supermarkten en musea).  

Onze camping, die in het departement Haute-Vienne ligt, ligt al geruime tijd middenin de groene 

zone. Onze huisarts gaf onlangs aan dat er in de directe regio nauwelijks besmettingen met het 

coronavirus zijn. De laatst bekende besmettingen dateren alweer van zo’n twee maanden geleden. 

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken heeft Frankrijk per 15 juni van ‘code oranje’ naar 

‘code geel’ afgeschaald, waarmee de belangrijkste beperkingen voor het reizen naar en vanuit 

Frankrijk zijn opgeheven. Code geel betekent dat er veiligheidsrisico’s blijven bestaan – het is daarom 

belangrijk dat zowel wij als onze gasten zich voorbereiden op de vakantieperiode. 

Wij hebben besloten dat wij, gezien de voorbereidingen die wij zullen moeten treffen en de 

aanpassingen die wij zullen moeten maken op de camping, in juli en augustus open zullen zijn.  

Zodra er meer nieuws is, vullen wij deze update aan. Ondertussen hebben we enkele algemene 

uitgangspunten geformuleerd die ons en onze gasten zullen helpen tijdens de vakantieperiode. 

 

Algemene uitgangspunten 

Op 13 mei heeft de Europese Commissie een gezondheidsprotocol gepubliceerd voor de toeristische 

sector. Dit protocol bevat richtlijnen om gedurende het vakantieseizoen open te kunnen zijn en op 

een verantwoorde manier gasten te kunnen ontvangen (dat wil zeggen: om het risico op besmetting 

met het coronavirus tot een minimum te beperken). Deze richtlijnen zijn niet verplichtend, maar 

geven een goed beeld van hetgeen van onder meer campings wordt verwacht in termen van te 



nemen maatregelen. Deze maatregelen betreffen met name hygiènemaatregelen, maar hebben ook 

betrekking op ‘social distancing’. 

Wij zullen deze richtlijnen en de suggesties die hierin zijn opgenomen, volgen. 

In het verlengde hiervan willen wij onze gasten in het bijzonder wijzen op de volgende punten: 

 Desinfectiemaatregelen en social distancing 

 Gevolgen voor activiteiten op de camping 

 Een veilige vakantie is een verantwoordelijkheid van iedereen 

 Autoriteiten en gezondheidszorg 

 Wat te doen bij gezondheidsklachten? 

 

Desinfectiemaatregelen en social distancing 

Wij zullen de nodige desinfectiemaatregelen nemen en een social distancing-regime aanhouden (in 

Frankrijk is dit vooralsnog een of twee meter, afhankelijk van de lokale situatie). Dit is nodig om het 

gebruik van de voorzieningen die wij op camping La Nozillière hebben mogelijk te maken. Het gaat 

hierbij om onder meer de sanitaire ruimte, het zwembad en de restauratiemogelijkheden. 

Houd er in ieder geval rekening mee dat het gebruik van deze voorzieningen aan bepaalde 

voorwaarden gebonden zal zijn en dat wij enkele aanpassingen zullen maken voor onze gasten om 

hier op een verantwoorde gebruik van te kunnen blijven maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het 

instellen van een rooster voor het gebruik van het zwembad en aanwijzingen om afstand van elkaar 

te bewaren bij het gebruik maken van de restauratiemogelijkheden en andere services en faciliteiten. 

Het is belangrijk om te weten dat we sowieso meer schoonmaakwerkzaamheden zullen plaatsvinden 

aan het sanitair tijdens spitsuren en dat het mogelijk is dat het sanitair op gezette tijden extra 

gedesinfecteerd zal worden. Ook bij vertrek zullen de accommodaties met extra zorg worden 

schoongemaakt (dit geldt voor de safaritenten en de gite). Daarom zullen wij onze gasten vragen om 

de aankomst- en vertrektijden strikt te hanteren. 

 

Gevolgen voor activiteiten op de camping 



We zullen binnen de mogelijkheden en beperkingen die er zijn nog steeds activiteiten op de camping 

organiseren, maar houd er rekening mee dat diverse activiteiten waarschijnlijk niet of op een andere 

manier georganiseerd zullen worden. Evengoed zal er nog steeds genoeg te doen zijn op en in de 

omgeving van de camping, dus vervelen hoef je je geenszins. 

Een voorbeeld van een activiteit die op een andere wijze georganiseerd zal gaan worden, is onze table 

d’hote. We voorzien voor dit zomerseizoen nog steeds table d’hote, maar op een manier dat onze 

gasten met het eigen gezin aan een tafel zitten in plaats van samen met andere gezinnen. Ook 

voorzien we dat de table d’hote in een afhaalvariant zal worden georganiseerd. 

De pizza-avonden en frites-avonden blijven bestaan, omdat deze al op basis van afhaal plaatsvinden. 

Hetzelfde geldt voor de ontbijtservice. Ook hierbij geldt uiteraard te allen tijde dat er voldoende 

afstand zal moeten worden gehouden. 

 

Een veilige vakantie is een verantwoordelijkheid van iedereen 

Wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onszelf en onze gasten om ieders 

vakantieverblijf deze zomer mogelijk te maken. Behalve dat het voor iedereen een fijne en zo 

ontspannen mogelijke periode moet zijn, moeten we ook met elkaar zeker stellen dat er zo weinig 

mogelijk risico’s zijn op besmettingen met het coronavirus. Aangezien niets en niemand dit volledig 

kan uitsluiten, moeten we hier met elkaar zorg voor dragen. 

Onze gasten mogen van ons verwachten dat wij hier ons uiterste best voor doen; wij verwachten van 

onze gasten dat zij dit op hun beurt ook doen. Dat betekent dat iedereen zijn beste beentje voor zet 

en met respect en zorg voor elkaar van zijn vakantie geniet – zowel op La Nozillière als daarbuiten. 

Ook betekent dit waarschijnlijk dat wij net iets meer van onze gasten zullen vragen dan de afgelopen 

jaren het geval was. Hierover zullen wij onze gasten zo duidelijk en volledig mogelijk informeren zodra 

zij op de camping zijn. 

In het sanitairgebouw verwachten we van onze gasten dat zij mondkapjes dragen (geldt niet voor 

kinderen tot 12 jaar) en wij verwachten dan ook dat onze gasten hier zelf in zullen voorzien. Tijdens je 

verblijf op La Nozillière zijn (chirurgische) mondkapjes verkrijgbaar bij de apotheken in een van de 

nabijgelegen dorpjes en bij diverse supermarkten. (Het is in supermarkten en apotheken niet 

verplicht om mondkapjes te dragen. Lokaal kunnen de richtlijnen verschillen en het is mogelijk dat op 

sommige (toeristische) plekken het aanbevolen of verplicht zal zijn om bijvoorbeeld een mondkapje 

te dragen of handen te ontsmetten.) 



Wij zullen voor onze gasten bij aankomst gratis een hygiène-pakketje beschikbaar te maken. In dit 

pakketje zullen desinfectiemiddel, zeep, afwasmiddel, twee rollen toiletpapier en enkele latex 

handschoenen zitten. Zo hoef je vanaf het moment van aankomst in ieder geval nooit zonder deze 

spullen te zitten. Tijdens je verblijf op La Nozillière kun je deze producten bij de supermarkten in de 

buurt aanschaffen. 

Autoriteiten en gezondheidszorg 

Wij staan in goed contact met de lokale autoriteiten en de gezondheidszorg. Mocht je je tijdens je 

verblijf op La Nozillière ergens zorgen over maken of mocht je ergens vragen over hebben, dan 

kunnen wij je altijd verder helpen door je door te verwijzen of een afspraak voor je te maken. 

Het is mogelijk dat de autoriteiten er voor kiezen om controles uit te voeren in de toerismesector om 

zeker te stellen dat richtlijnen en maatregelen worden nageleefd. Ook tegen die achtergrond is het 

van belang dat richtlijnen, maatregelen en eventuele andere aanwijzingen die wij hanteren of geven 

worden opgevolgd. Wij doen dat in het belang van iedereen. 

 

Wat te doen bij gezondheidsklachten? 

Ga in ieder geval in goede gezondheid op vakantie. Mocht je zelf of iemand binnen je gezin voor het 

vertrek naar La Nozillière (beginnende) gezondheidsklachten hebben die kunnen duiden op een 

besmetting met het coronavirus, dan verwachten we dat je thuis blijft. We hopen jullie dan op een 

ander moment welkom te kunnen heten op onze camping, in goede gezondheid. 

Mocht je tijdens je verblijf op La Nozillière dergelijke gezondheidsklachten krijgen, dan verwachten 

wij dat je dit direct bij ons meldt, zodat we samen de noodzakelijke acties kunnen ondernemen. 

Indien er een besmetting met het coronavirus bij een van onze gasten wordt geconstateerd of indien 

er een verdenking van besmetting is, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om de andere gasten 

hierover te informeren. 

 

Tot slot 

Het coronavirus gooit vele aspecten van het leven overhoop – ook de (nu zo nodige) vakantieperiode 

zal anders verlopen dan we met elkaar gewend zijn. Zo zal het onderlinge contact tussen ons en onze 

gasten alsmede tussen onze gasten onderling noodgedwongen anders zijn en zal iedereen zich aan de 

situatie moeten aanpassen. 



Soms zal dat betekenen dat activiteiten of het gebruik maken van voorzieningen niet mogelijk blijkt of 

dat deze op een andere mogelijk of toegankelijk worden gemaakt. Dat neemt niet weg dat het 

waarschijnlijk prima mogelijk zal zijn om een fijne, ontspannen en vooral veilige vakantie te hebben 

op La Nozillière. Weet dat wij daar ons uiterste best voor zullen doen! 

Op La Nozillière heb je de ruimte, dus laten we die met elkaar benutten. Geef en gun elkaar de ruimte 

die we allemaal nodig hebben, heb respect en zorg voor elkaar en laten we vooral ons gezond 

verstand gebruiken. 

 

Vragen of meer informatie? 

Wij begrijpen het heel goed als er onduidelijkheden zijn, je niet helemaal zeker bent van je verblijf of 

je ronduit zorgen maakt over de situatie. Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact 

met ons op via nozilliere@hotmail.com of +33 5 55 36 33 90. We hebben op dit moment wellicht niet 

alle antwoorden, maar het minste dat we met elkaar kunnen doen, is hierover in gesprek gaan. 

Bij aankomst op onze camping zullen we je in ieder geval aanvullende, meer gedetailleerde en 

geüpdate informatie geven. 

 

Hopelijk tot ziens op La Nozillière! 

Inge en Lars 

mailto:nozilliere@hotmail.com

