
 

Covid-19 UPDATE 03-05-2021 

 

Junora is een kleinschalige camping met 39 plekken op een groot terrein van in totaal 10,6 hectare, 

waarvan de camping activiteiten zijn ingericht op 4,2 hectare. De overige hectares zijn bos. 

Er is ruimte, veel ruimte. Zowel de accommodaties als de kampeerplekken liggen ruim uit elkaar. 

Sanitair voor de kampeergasten en de gebruikers van het zwembad heeft aparte opgangen via de 

buitenlucht. Het tweede sanitair gebouw wordt doorgaans maar door 4 a 5 gezinnen gebruikt en is 

daardoor nooit druk.  

Rust, ruimte, natuur (en veiligheid)  

Onze regio, zeer dunbevolkt, is sinds maart 2020 (de eerste golf van besmettingen) niet in 

gevarenzone geweest. Ondanks de korte, maar uiterst gezellige zomer van 2020, hebben ontzettend 

veel gasten aangegeven niets te hebben gemerkt van enige beperkingen en daardoor hebben ze 

kunnen genieten van een ontspannen vakantie. Geen massatoerisme, nergens betaald parkeren in de 

nabije omgeving, gewoon ontspannen en tot rust komen.  

Ook dit jaar weten we zeker dat dit gaat gebeuren, alleen al om het feit dat voor 1 juli Frankrijk 70% 

van de bevolking zal hebben gevaccineerd, voldoende voor groepsimmuniteit. Daarbij komt dat men 

schat dat ca. 35% van de Franse bevolking al anti-stoffen heeft opgebouwd. 

Dit is direct de hoofdreden voor de Franse overheid om nu ook expliciet durft te communiceren: 

“beste EU-vakantieganger, u bent deze zomer weer van harte welkom!”. 

Covid-regels om Frankrijk binnen te komen deze zomer: 

Vanaf 7 juni kunt u als vakantieganger weer vrij naar Frankrijk reizen, mits u beschikt over een 

vaccinatiebewijs, een negatieve PCR-test van max. 72 uur oud van iedereen vanaf 12 jaar of een 

anti-stoffentest/bewijs, waarmee u laat zien dat u onlangs/in het recente verleden Covid-19 heeft 

gehad. 



Het Europees parlement wil echter dat alle Europese landen vanaf 15 juni een gratis PCR-test ter 

beschikking stellen voor mensen die graag naar een andere Europees land willen reizen deze zomer.  

In Frankrijk zijn deze al gratis (10 euro, maar terug te vorderen via de zorgverzekering), maar de 

dwarsligger op het moment is Nederland, omdat daar een wildgroei aan dure PCR-testlocaties is 

ontstaan in korte tijd. Nederland heeft afwijzend gereageerd op dit verzoek. Het tegenvoorstel van 

het EP is dat er dan € 7,50 voor wordt gevraagd, hetzelfde als de Nederlandse overheid nu wil vragen 

aan bezoekers voor toegang tot festivals en evenementen in Nederland deze zomer.  

Tevens is het huidig advies van het EP om de geldigheidsduur van de PCR-test uit te breiden naar 5 

werkdagen voor vertrek, oftewel 120 uur. 

Frankrijk heeft al aangegeven, net als vorig jaar, om niet actief te gaan controleren aan de grens (met 

gemiddeld 2 miljoen voertuigen in de bouwvak ook geen haalbare kaart). Het gaat ook dit jaar om 

gezond verstand en je verantwoordelijkheid nemen. Daar komt bij dat vorig jaar op dit tijdstip nog 

niemand gevaccineerd was en dat is dit jaar gelukkig helemaal anders.  

Daarbij is het voor de gendarmerie totaal niet inzichtelijk welke bedrijven in welke landen, welke 

testen uitvoeren, laat staan hoe de diverse certificaten en testbewijzen er uit zien. Helemaal 

waterdicht zal het systeem deze zomer niet zijn, maar er is in ieder geval veel meer duidelijkheid. 

Desalniettemin dient u wel aan 1 van de 3 bewijzen te voldoen, mits u toch ergens wordt 

gecontroleerd op een locatie waar meer dan 500 mensen zijn bijvoorbeeld. 

ONZE ADVIES: PLAN OP TIJD UW AFSPRAAK VOOR EEN PCR-TEST.  Dit kunt u beter op tijd doen, om 

de stress daaromtrent te vermijden. Het is wellicht vervelend dat het moet, maar ook als u besluit 

om in Nederland te blijven, zult u eraan moeten geloven, omdat in Nederland ook voor heel veel 

activiteiten, festivals en parken u dit nodig zult hebben deze zomer.  

In Frankrijk heb je er dus maar eentje nodig om overal naar toe te kunnen, dat geldt ook voor de 

festivals die hier worden gehouden. Alle festiviteiten in de buitenlucht met max 500 bezoekers zijn 

vrij toegankelijk deze zomer.  

De Franse overheid baseert zich op hun eigen groep virologen en experts die hebben aangegeven dat 

naast de vaccinatiegraad, zowel de hoge zomertemperaturen als de zeer geringe kans om besmetting 

in de buitenlucht op te lopen (nog geen 1 op de 100), ten grondslag liggen aan deze afwegingen.  

LET OP: Test u onverhoopt toch positief, is het belangrijk om een hertest te vragen, zodat u niet 

met een Covid-besmetting aftreist naar Frankrijk/Junora.  

We rekenen op uw eerlijkheid en verantwoordelijkheid! 

Covid-19 maatregelen op Junora 

Het kan zo zijn dat tegen de tijd dat de camping daadwerkelijk open is, er al diverse maatregelen niet 

meer nodig zijn, maar voor nu zijn dit de regels voor onze camping aankomende zomer, die zijn 

nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar:  

 Bij het zwembad hanteren we de regels voor maximale badgasten zoals de Franse overheid 

dat vereist. Dit betekent voor de grootte van ons zwembad, dat er maximaal 30 gasten 

tegelijk in het water mogen. Echter in de praktijk is dit altijd minder, omdat er ieder jaar 

automatisch een verdeling ontstaat tussen gasten die gebruik maken van ons zwembad en 

de mensen die kiezen voor een dag 1 van de vele zwemmeren in de nabije omgeving. 

 Ons sanitair wordt 5 keer per dag schoongemaakt. 



 Er zijn papieren handdoek automaten bij de toiletten en uiteraard vloeibare zeep en 

bacteriële handgel. 

 In de receptie, dat ook ons winkeltje is, hebben we altijd de ramen open, voor ventilatie. We 

hoeven dit jaar geen maximum aantal bezoekers te handhaven, maar doen we vooralsnog 

wel. Bij meer dan 20 mensen, zullen we dit aangeven en u vriendelijk verzoeken of enkele 

personen naar buiten willen gaan.  

 We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk sportevenementen deze zomer op een scherm 

buiten de receptie uit te kunnen zenden.  

 Ook in het winkeltje staat er altijd handgel om te gebruiken. 

 Tafels op het terras staan ruim uit elkaar, op minimaal 2 meter. 

 Mondkapjes dient u nog steeds te dragen in de meeste Franse winkels deze zomer 

Een berg aan vertrouwen… 

We hebben inmiddels voldoende in een andermaal fijne zomer met jullie allemaal en we zien dat 

onze camping, in deze regio uitermate geschikt is voor het veilig vertoeven in een paradijselijke, 

gezonde en rustige omgeving.  

En iedereen is tegen die tijd wel toe aan een lekker ontspannen vakantie 😊.  

Schone lucht, schoon water, een fijne sfeer en veel gezelligheid; wees welkom bij Junora, in de 

prachtige Limousin! 

Vrolijke groeten, 

Nora, June, Madelon & Vincent Vermeulen 

p.s. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend en informatie kan te allen tijde 

worden aangepast, hersteld of vernieuwd. We verwachten iedere 2 week dit bericht te zullen 

aanpassen of aanvullen. Dank voor uw begrip hiervoor! 

 


