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De opvang in coronatijd 
We maken een hectische tijd mee met z’n 
allen. Het leven zoals we dat gewend zijn en 
dat we altijd voor lief genomen hebben, staat 
volledig op z’n kop. Ook voor de opvang heeft 
dit gevolgen (gehad). 
 
Op 15 maart 2020 hebben wij de opvang 
gesloten voor publiek. Bezoek aan de opvang 
kan alleen nog op afspraak en hiervoor gelden 
de maatregelen zoals die door het RIVM 
gesteld zijn. Daarbij vragen wij klanten alleen 
naar de opvang te komen. Kort daarop hebben 
we al onze vrijwilligers naar huis gestuurd. 
Veiligheid voorop. In coronatijd hebben we een 
aantal van onze konijnen ondergebracht bij 
pleegadressen. De resterende konijnen in de 
opvang verzorgen we met een kleine, selecte 
groep, zodat we de maatregelen in de opvang 
kunnen naleven. Per juli zijn de vrijwilligers, in 
kleine groepjes, weer aan de slag.  
 
Het koppelen, adopteren en afstand doen van 
konijnen gaat door. Sterker nog, nu veel 
mensen thuis werken, is de vraag naar 
konijnen alleen maar toegenomen. Wij 
plaatsen, ook in coronatijd, dus nog steeds 
konijnen uit. Daar zijn wij blij mee. We gunnen 
immers ieder konijn een goed nieuw thuis. 

Wist je dat… 
… wij, ondanks de beperkende corona- 
maatregelen, in het eerste half jaar van 
2020 zo’n 350 konijnen in- en uitgeplaatst 
hebben.  
 
… onze opvang in 2020 15 jaar bestaat. De 
viering hiervan laat, vanwege corona, nog 
even op zich wachten. 

 

Voorlichting 
Wij staan voor kwaliteit en vinden het 
belangrijk om onze bijdrage aan het 
konijnenwelzijn te blijven verbeteren. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is de 
voorlichting aan onze klanten.  
 
Begin 2020 hebben wij onze schriftelijke 
informatie uitgebreid met een folder 
‘Konijnen mee, tips voor thuis’. Naast de 
mondelinge informatie krijgt iedere klant 
die één of meerdere konijnen bij ons 
adopteert deze folder mee naar huis om 
nog eens rustig na te lezen.  
 
Verder hebben we onze werkwijze van het 
koppelen van konijnen op papier gezet. 
Potentiële klanten willen graag weten 
waar ze aan toe zijn als ze hun konijn bij 
ons brengen voor een koppeling. Met de 
flyer die we hiervoor opgesteld hebben, 
kunnen we iedereen eenvoudig en 
eenduidig informeren over dit proces. 
 
En vers van de pers is een folder over de 
vachtverzorging van langharige konijnen. 
Eigenaren van konijnen met deze 
bijzondere vacht krijgen extra informatie 
en instructie over de specifieke zorg van 
de vacht van deze konijnen om klitten en 
vervilting te voorkomen. 
 
 

Wijziging in bestuur 
Voorjaar 2020 hebben wij het bestuur van de 
konijnenopvang uitgebreid met Irene. Zij neemt 
de rol van vice-voorzitter op zich. Irene werkt al 
jaren voor onze opvang en is zeer ervaren met 
konijnen. Daarmee telt het bestuur, net zoals 
voorheen, weer vier leden: Yvonne (voorzitter), 
Irene (vice-voorzitter), Janice (penningmeester) 
en Debby (secretaris). Wij heten Irene welkom 
in het bestuur en wensen haar veel plezier in 
deze nieuwe rol.  
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En verder… 
 
Op hoge poten 
Dit voorjaar zijn de konijnenflats in de opvang 
verhoogd door Aluka Aluminium Volièrebouw, 
met daaronder praktische opbergbakken. Deze 
verbetering zorgt er ten eerste voor dat het voor 
ons makkelijker is om, met name de onderste 
hokken, goed schoon te maken en ten tweede 
oogt de opvang hierdoor een stuk netter en 
draagt het bij aan een nog professionelere 
uitstraling.  
 
Bouwvergunning gemeente 
Het is mosterd na de maaltijd, maar van de 
gemeente moesten wij eerder dit jaar een 
officiële bouwvergunning aanvragen voor onze 
opvang. De bouwtekening hiervoor is kosteloos 
opgesteld door de firma Novateq Engineering 
uit Nieuw-Vennep. Onderdeel van de aanvraag 
was een buurtonderzoek. Wij danken zowel 
Novateq als onze buren voor de medewerking. 
Inmiddels is de benodigde  bouwvergunning 
verstrekt door de gemeente.  
 
Verduurzaming van de opvang 
In juli worden door Mitchell van der Meij 
Zonnepanelen Specialist 14 zonnepanelen 
geplaatst op het dak van de opvang. De kosten 
hiervoor worden gedeeld met Yvonne en Bart, 
waar de opvang gehuisvest is. Een flinke 
investering, maar we zijn blij dat we hiermee 
een stap richting meer verduurzaming maken. 
 
Afval lozen 
Als konijnenopvang produceren wij best wel 
wat afval. Iedere dag worden immers de 
hokken (deels) verschoond. Waar laten wij dat? 
Gelukkig hebben wij hier goede afspraken over 
met Otte Lisse BV. En heel fijn, ook in 
coronatijd konden wij daar terecht om onze 
bergen zaagsel te brengen. Wij zijn Otte heel 
dankbaar voor deze mogelijkheid.  
 
 
 
 

Inentingsdag najaar 2020 
De eerstvolgende halfjaarlijkse inentings-
dag staat gepland op zondag 27 
september 2020. Zet deze datum alvast in 
je agenda. Let op! Aanmelden is verplicht.  
 
Op deze dag kan je je konijnen op locatie bij 
Konijnenopvang Hillegom door dierenarts 
Lodewijk Kamps van Sterkliniek Hoofddorp 
tegen een aantrekkelijk tarief laten inenten 
tegen Myxomatose+RHD1 en/of RHD2.   
 
Sinds voorjaar 2020 wordt geënt met het 
nieuwe 3-in-1-vaccin, dat voor een heel jaar 
geldt. De RHD2-vaccinatie hoeft hierdoor 
niet meer halfjaarlijks herhaald te worden. 
 
 
 
 
 
 
 

Konijnenopvang Hillegom wenst 
je een heel fijne zomer! 

Vakantieopvang nodig? 
Bij een aantal ervaren vrijwilligers van 
Konijnenopvang Hillegom kan je terecht 
voor vakantieopvang voor jouw konijnen. 
Je konijnen krijgen hier de beste zorg, 
zodat jij ongestoord kunt genieten van 
een welverdiende vakantie. 
 
Mail (info@konijnenopvanghillegom.nl) of 
bel  (06 – 12 15 52 98) ons voor meer 
informatie. 
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