Noordwest Frankrijk

Le Chalet

Atelier de la Charité
01

Verchin
grootte 16 plaatsen op 1 ha
geopend 20/04 – 01/09

Landouzy la Ville
grootte 4 plaatsen op 3 ha
geopend 15/04 – 30/09

telefoon +33 323984544
mail info@atelierdelacharite.nl
web www.atelierdelacharite.nl

telefoon +33 321416487
mail jeanmacquet@aol.com
web www.campingchaletverchin.cabanova.fr

Adres
2, Rue des Champs,
62310 Verchin

GPS
N 50°30’00.8” / 02°10’37.8” O

Route
Verchin ligt niet ver van de
D928 tussen St. Omer en
Hesdin. In Fruges de D93
nemen richting Verchin.
In het dorp ligt de camping
aan de rechterkant aan
een klein pad.

Kampeerterrein

Hier in Verchin, dat aan het
riviertje de Lys ligt, bezit het sympathieke Franse stel
Macquet een kleine camping met 16 plaatsen met een
beetje speling naar boven in het hoogseizoen. In tegenstelling tot veel campings in het noorden van Frankrijk
is Le Chalet wel ingesteld op passanten. Er zijn geen
plaatsen vast bezet -dat is uniek- en 3 speciaal voor
campers. De camping is ontstaan met het idee om de
natuur te behouden en te beschermen, vandaar de
kleinschalige opzet. Dit valt in de smaak bij de Nederlanders die bijna driekwart van het publiek uitmaken.
De gebouwen van de oude boerderij staan op het terrein.
De camping is erg groen met heggen en struiken, en
wordt omzoomd door hoge bomen, onder andere
populieren. Het sanitair is eenvoudig.

Omgeving

Niet veel reizigers zullen op het idee
komen om naar Nord-Pas de Calais te gaan. Misschien
lijkt het, behalve dat er wat meer heuveltjes zijn, nog te
veel op ons eigen land? Wie het wel doet, wordt verrast
door een alleraardigste streek die hier ‘Artois’ heet. Niet
spectaculair, maar lieflijk en glooiend. De camping ligt
aan de voet van de heuvels van de Artois en dicht bij de
bron van het riviertje de Lys. Verchin valt al van enige
afstand op door de kerk met de kromgetrokken toren.
Dit komt omdat men bij de bouw te vers hout heeft
gebruikt. Als doorgangscamping is Le Chalet natuurlijk
prima. Wie besluit de haringen wat langer in de grond
te laten zitten, hoeft zich niet te vervelen.
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Adres

Kampeerterrein Als je aan komt rijden bij deze

59, Le Chêne Bourdon de Haut,
02140 Landouzy la Ville

camping moet je je niet laten afschrikken door de
rommelige entree. In eerste instantie heb je niet het
gevoel op een camping aan te komen. Maar achter het
huis en de bosrand bevindt zich namelijk wel een
geweldig leuke kampeerplek! Op een serie kleine

grasvelden liggen de emplacementen en de andere

accommodaties: een prachtige pipowagen vol met

kitsch, een circustent, ‘cirque du sommeil’, en een gîte.
Alles is met veel creativiteit door Rick en Annemieke,
de Nederlandse eigenaars, opgezet. Overal zijn leuke
hoekjes om te zitten -er is ook een kleine brasserie- of
om te spelen. Er zijn paadjes door het bos en langs
ongemaaide stukken vol met bloemen. Het hele terrein
is autovrij maar is een parkeerplaats op het eigen terrein. De camping is ongepolijst, je vindt er zomaar een
oude Peugeot, vergroeid met de aarde, of een grappige
ijsmobylette tegen een boom. Kortom, een creatief,
rommelig en rustig paradijsje met geweldig aardige
eigenaars. Zij zorgen ook nog voor vegetarische maaltijden op reservering en zelfs een “aan tent” gebracht
ontbijt. Wetend dat rustieke campings in dit gebied dun
gezaaid zijn maakt het nog meer de moeite waard om
eens neer te strijken in dit noordelijke hoekje van Picardie.

GPS
N 49°50’36.59”/ 04°04’17.85” O

Route
De camping ligt niet in het
dorp Landouzy maar in de
buurtschap Chêne Bourdon
aan de D291 enkele kilometers
ten oosten daarvan. Vanaf de
rondweg rond Hirson ga je
richting Charleville-Mézières
(N43) en neem de afslag Bucilly
(D74) In Bucilly rechtdoor
richting Chêne Bourdon. Op
de D291 blijven tot nummer 59.

Omgeving Het gebied wordt gevormd door smalle
weggetjes langs gehuchten, roodstenen boerderijen
en kleine heuvels. Plukjes bos, gefortificeerde kerken
en veel beken maken het plaatje af.
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Chez Philipaud
50

Lamerac
grootte 8 plaatsen op 0,4 ha
geopend 28/05 – 17/09

telefoon +33 545790636
mail hbloksma@ziggo.nl
web www.chez-philipaud.nl

Adres
16300 Lamerac

GPS
N 45°26’00’’ / 00°14’36’’ W

Route
Lamérac ligt zo’n 5 km ten
zuidwesten van Barbézieux-
Saint Hilaire via D3/D38. De
camping ligt dan nog 1,7 km
verder naar het westen
richting les Guernées. De
camping ligt nog iets voorbij
de kruising met de D447.

Kampeerterrein

De naam Chez Philipaud is de
naam van het gehucht. Nu kom je niet meer bij Philipaud op bezoek maar bij Harry en Joke Bloksma. Zij zijn
al vanaf 2008 met veel handigheid en geduld bezig om
hun domein om te bouwen tot een heerlijk en kleinschalig vakantieverblijf. In 2012 ontstond er, naast twee
gîtes, een zoutwater zwembad en een terras zo ook
een kleine camping. Bijzonder is dat er ook een brasserie werd gebouwd waar je op reservering bijna elke dag
– op maandag niet – kunt genieten van heerlijke gerechten en dranken. Met mooi weer kun je ook buiten
eten en de statistieken tonen aan dat dit bijna altijd
lukt! Het sanitair is natuurlijk ook van recente datum en
goed in orde. Je kampeert hier in alle rust en je kijkt uit
over de landerijen. Als je geluk hebt staan de zonnebloemen in bloei. Zin om na een paar boeken en de
ligstoel bij het zwembad toch weer actief te worden? Er
is een hele rits sportieve en culturele mogelijkheden in
de buurt van de camping.

Omgeving

Slechts 6 plaatsen zijn er te verdelen
dus mocht Chez Philipaud vol zijn dan tippen we een
andere fijne rustieke camping op 30 km ten noordwesten hier vandaan: Du Pas des Biches, ook wel genaamd
Bergeaud, in het dorp Celles ten zuiden van Cognac.
De Franse eigenaars maken ook Cognac en Pineau.
www.camping-du-pas-des-biches.com.
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Middenoost Frankrijk

Domaine de Beauvoir

La Grande Curtille
73

Beauvoir
grootte 7 plaatsen op 1 ha
geopend 01/04 – 30/09

Fontenois la Ville
grootte 6 plaatsen op 0,3 ha
geopend 01/04 – 31/10

telefoon +33 386410048
mail info@domainedebeauvoir.nl
web www.beauvoir.nl

Adres
1, route des Hurlots, L’Epinoy,
89240 Beauvoir

GPS
N 47°47’31.67” / 03°21’46.59” O

Route
Beauvoir ligt hemelsbreed
15 km ten westen van Auxerre.
Komende vanaf het noord
westen en vanaf de snelweg
A6 neem je afslag 18. Vervolgens de D965 richting Toucy.
Daar neem je de afslag Parly
(D459 of D48) In Parly kies je
op het kruispunt de afslag
waarbij je de Boulangerie aan
je linkerhand houdt. Je rijdt nu
richting Beauvoir – Egleny
D48. Na circa 500 meter krijgje een splitsing maar houd
links aan: D304. Na 3,5 km
kom je aan in L'Épinoy en vind
je op het kruispunt Domaine
de Beauvoir aan je rechterhand.
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Kampeerterrein

Toen ik op zoek was naar een
leuke, kleine camping in de buurt van Auxerre, kwam ik
bij deze camping terecht. Ria en Stan kochten en restaureerden een prachtige herenboerderij ten westen
van Auxerre. Het statige gebouw met sjieke rode luiken
ligt in een parkachtige tuin met een grote vijver. Hier
zorgden zij voor gastenkamers, een professionele keuken, creatieve cursussen, een activiteitenruimte én... een
heerlijke kleine camping van 7 plaatsen. Op de camping
kun je kiezen uit zonnige plaatsen op het veld of schaduw in het bos. Er is een opzet bad geplaatst van 7,5 bij
4 meter voor een frisse duik. Sterke punten van deze
plek zijn de landelijke rust, de schone lucht en het gematigde weer. Wil je wat cultuur snuiven, dan kun je of op
de camping een van de cursussen volgen, of een bezoek
brengen aan de mooie plaats Auxerre.

telefoon +33 384929413
mail info@vacances-chez-nous.nl
web www.vacances-chez-nous.nl

Adres

Kampeerterrein Vacances chez nous is de slogan

1, Route de Fontenoy,
70210 Fontenois la Ville

van deze nieuwe camping in onze gids: La Grande
Curtille. Dit zegt al wat over de gastvrije en persoonlijke
aanpak van de Nederlandse eigenaars: Anton en Nelly.
Het terrein is eenvoudig en ligt bij het lange dorpshuis
van de eigenaars waar ook kamers te huur zijn. Het
bestaat uit een vlak veld aan de rand van het dorp
begroeid met struiken en bloemen, veel schaduw is er
niet. Een rond pad brengt je naar je plek waar je fraai
uitkijkt over de landerijen en het dorp. In het midden
van de camping ligt de jeu de boules baan. Aan een
terrasje is ook gedacht. Het is lekker ruraal, eenvoudig
en ongepolijst en je waant je weer in het romantische
Frankrijk van la belle époque. Dit nostalgische gevoel
wordt versterkt door de kleine brocante in het hoofdgebouw. De ligging aan diverse toeristische routes maakt
deze camping ook interessant voor fietsers. Op verzoek
kan er ook gezorgd worden voor een smakelijk diner en
een uitgebreid ontbijt. Het sanitair is uitstekend.

GPS
N 47°56’01’’ / 06°10’15’’ O

Route
Fontenoy le Château ligt circa
12 km ten zuidoosten van
Bains les Bains aan de D434
en rechtsaf in Fontenoy. De
camping ligt meteen aan de
rand van het dorp.

Omgeving In de vriendelijke en glooiende omgeving
van de Yonne kun je prima wandelen, fietsen, vissen,
golfen en gewoon ontspannen. De drukte van de op
slechts 650 km gelegen Randstad is geheel verdwenen.
’s Avonds zie je hier door het weinige kunstmatige licht
nog een échte sterrenhemel. Auxerre is een relatief
rustige en stijlvolle stad van net geen 40.000 inwoners.
Je vindt er lommerrijke lanen, een mooie kathedraal,
vakwerkhuizen en een prachtige skyline vanaf de rivier
de Yonne. Beslist de moeite waard voor een leuke
stadswandeling!
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Omgeving

Het landschap is hier glooiend en
 euvelachtig met veel bos. Maar water is er ook, 7 km
h
verderop ligt Fontenoy le Château aan het canal de l’Est
en de rivier Coney. Hier kun je een boottocht maken en
prachtig wandelen of fietsen van sluis naar sluis.

MIDDENOOST FRANKRIJK

107

