
Help ons alstublieft om onze voertuigen vrij te houden 
van muizen en ander ongedierte! 

Een campervakantie is de ultieme manier om de wijde natuur van Canada op een 
comfortabele manier te beleven. Naarmate de dagen korter worden en de nachten 
koeler, is het heerlijk om lekker in een aangenaam warme camper te kunnen 
vertoeven. 

Helaas zijn onze gasten niet de enigen die op zoek zijn naar warmte. Campings zijn een 
ideale omgeving voor muizen en ander ongedierte die willen ontsnappen aan de 
koelere temperaturen.  Ze worden aangetrokken door de warmte van de motor, oven en voedsel rond campers en kunnen 
vaak een manier vinden om binnen te sluipen zonder opgemerkt te worden. Dit is iets dat volledig buiten de controle van 
CanaDream valt, maar u kunt enkele stappen ondernemen om te voorkomen dat muizen zich aangetrokken voelen tot uw 
camper.  

BEWAAR AL HET VOEDSEL DAT NIET IN EEN FLES, BLIK,  
POT OF ANDRSZINS VERZEGELD IS IN DE KOELKAST! 

LAAT DEUREN NIET OPEN STAAN. VERWIJDER AFVAL,  
HOUDT AFVAL NIET IN DE BUURT VAN UW CAMPER.  

HOUDT VOEDSEL ALTIJD GOED OPGEBORGEN. 

Mocht u een muis aantreffen in uw camper, handel dan net als dat u thuis zou doen, maar gebruik GEEN vergif! 

• Koop enkele muizenvallen en een doos wasverzachterdoekjes (aanbevolen Merk is Bounce). De 
wasverzachterdoekjes kunt u het beste plaatsen dichtbij een warmtebron (kachel) 

• Gebruik pindakaas of kaas als lokaas op de muizenvallen. Plaats de muizenvallen daar waar u reeds sporen heeft 
ontdekt die wijzen op de aanwezigheid van muizen.  

• Voorkom het op de grond plaatsen van uw baggage, tassen of dozen voordat u deze in de camper draagt. Deze 
beestjes zijn meesterlijk in het vinden van wegen naar uw behaagelijk warme camper!  

• Ruim alle voedselresten onmiddelijk op na uw maaltijd. Muizen blijven niet langer in de buurt als er geen voedsel 
te halen valt.  

• Maak melding van muizen bij het personeel van de camping – zij kunnen u eventueel helpen bij het verwijderen 
van de muizen. Het is niet onwaarschijnlijk dat andere campinggasten hetzelfde probleem ervaren.  

• Meldt u alstublieft ook z.s.m. evenetuele muizen in de camper bij Canadream. Zodoende kunnen wij voorkomen 
dat onze volgende gasten hier hinder van ondervinden. 

Al onze CanaDream locaties hebben ongediertebestrijdingsmaatregelen getroffen. Mocht u een muis aantreffen in uw 
camper, dan is deze waarschijnlijk de camper binnen gedrongen op een camping. Als u de bovenstaande stappen 
volgt, zullen deze ongewenste bezoekers uw camper spoedig mijden.  

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking om ervoor te zorgen dat deze verstekelingen  
niet met u meereizen naar onze locaties. 

 
Belangrijke informatie voor onze gasten 

die in de herfst op reis gaan  

 



 

 

Ik zag twee beren….! 
Terwijl we allemaal heel graag beren zien tijdens onze 
campervakanties, zien we hen het liefst vanaf een afstand. Nu de 
dagen weer korter worden, zullen beren en ander wild meer 
aangetrokken worden door campings in de hoop een makkelijke 
maaltijd te bemachtigen. Zij doen er alles aan om hun vetreserves te 
vergroten voordat zij aan hun winterslaap beginnen. 

 Om beren op een veilige afstand te houden is het zeer belangrijk om 
het reilen en zeilen rond uw campemement schoon te houden. Dit geldt met name wanneer u op een meer 
afgelegen locatie verblijft en niet op een meer gevestigde camping overnacht.  

Enkele tips voor het schoon- en beervrij houden van uw campeerplek. 

• Verwijder alle voedselresten direct na een ‘outdoor’ barbeque. Hoe langer de geur van voedsel aanwezig 
blijft, hoe groter de kans is dat dit dieren aantrekt 

• Gooi geen voedselresten in een kampvuur. De geur van voedsel blijft aanwezig, zeker wanneer het voedsel 
niet volledig verbrand is. 

•  Laat geen zoetwaren en ander voedsel langer dan nodig achter op uw picknick tafel. De reukzin van beren is 
verbazingwekkend goed 

• Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde beerveilige afvalbakken of bewaar dit op een veilige wijze in uw 
camper totdat u een geschikte afvalbak vindt 

• Laat geen insectenwerende middelen of andere geurende artikelen, zoals tandspasta, deodorant, etc buiten 
de camper liggen. 
 

KOM NIET TE DICHTBIJ BEREN VOOR HET MAKEN VAN FOTO’S.  
Ondanks hun grote afmetingen rennen beren sneller dan U! 

 

Normaal gesproken vermijden beren enig contact met mensen. Blijf kalm! Indien u een beer mocht ontmoeten 
tijdens bijvoorbeeld een wandeling. Indien de beer van u wegloopt, loop dan zelf ook weg in tegengestelde richting. 
Indien de beer niet wegloopt, ga dan niet rennen! Praat op een kalme wijze tegen de beer en spreidt uw armen en 
beweeg uw armen langzaam op en neer.  Maak geen direct oogcontact met de beer, maar houdt hem goed in de 
gaten. Uiteindelijk zal de beer weglopen. Neem altijd beerspray met u mee wanneer u gaat wandelen, maar gebruik 
dit alleen wanneer u daadwerkelijk bedreigd wordt door een beer. 

Het gebeurt maar zeer zelden dat een ontmoeting met een beer tijdens het kamperen of wandelen resulteert in een 
daadwerkelijke confrontatie, maar wees op uw hoede. 

 


