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Inenten konijnen 
Met inachtneming van de dan geldende 
coronamaatregelen organiseren wij op 
zondag 27 maart 2022 weer een 
inentingsdag voor konijnen.  
 
Zoals je van ons gewend bent op locatie 
van de konijnenopvang door onze vaste 
dierenarts Lodewijk Kamps. Er wordt 
gewerkt met het 3-in-1-vaccin waarmee 
de konijnen een jaar beschermd zijn tegen 
Myxomatose, RHD1 en RHD2.  
 
Aanmelden is verplicht. Mail hiervoor 
naar info@konijnenopvanghillegom.nl. Je 
krijgt een tijdblok toegewezen waarin je 
kan langskomen.  
 

 

Wist je dat… 
… we afgelopen jaar 756 konijnen in en 
uitgeplaatst hebben. Konijnen verlaten onze 
opvang nooit alleen, maar altijd als koppel of 
nieuw gekoppeld aan een konijn van een klant. 
 

Konijnenrassen: Het teddykonijn 
Het teddykonijn valt onder de landharige 
rassen. Vachtverzorging van de teddy is 
belangrijk, omdat de verzorging die het 
konijn zelf doet, door middel van likken, 
voor dit ras onvoldoende is. Als je de klitten 
en het vuil niet uit de vacht verwijdert, kan 
de (onder)vacht gaan vervilten. Borstel je 
teddy dus regelmatig en laat hem  
periodiek trimmen. Laat je hierover altijd 
instrueren door een professional. 
Adopteer je bij ons een teddykonijn (of 
ander langharig ras) dan krijg je een 
strippenkaart voor vijf gratis vacht-
behandelingen of -instructies door één van 
onze professionele konijnentrimmers mee. 
 

  
 

 
 

Huisvesting en schuilplekken 
Huisvesting is voor konijnen van grote invloed 
op de gezondheid en het welzijn. En op het 
slagen van een kersverse nieuwe koppeling! 
 
Het is van groot belang dat de konijnen 
voldoende ruimte hebben, dat ze meerdere 
schuilplekken hebben in het verblijf én 
afleiding in de vorm van knaagmateriaal, 
hooi/eten, speeltjes, e.d. De konijnen moeten 
elkaar kunnen treffen, maar ook even uit de 
weg kunnen gaan als dat nodig is.  
 
Voldoende ruimte is minimaal 4 m2, 24/7, voor 
twee konijnen (grotere konijnen of meer 
konijnen meer m2). Deze ruimte is voorzien 
van meerdere schuilplekken die zijn voorzien 
van twee in-/uitgangen zodat het ene konijn 
het andere niet in kan sluiten. 
 

 

Konijnenopvang Hillegom wenst je de 
beste wensen voor 2022! 
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The Christmas Challenge 2021 
Wij hebben afgelopen november/december 
voor de tweede keer deelgenomen aan de 
Christmas Challenge van Stichting DierenLot. 
Voor deze editie hadden we een leuke 
bureaukalender ontworpen met naast iedere 
maand een schattige konijnenfoto ook een 
nuttig konijnenweetje. Deze verkoop heeft ons 
€ 4.310,- opgeleverd. Wat zijn wij hier blij mee! 
Dank aan alle kopers en donateurs.  
 
En bijzondere dank gaat uit naar tuincentrum 
Global Garden in Zwaanshoek waar we een 
aantal zaterdagen hebben mogen staan om 
kalenders te verkopen. Ook de vrijwilligers 
hebben in hun netwerk kalenders verkocht en 
bijna ieder geadopteerd konijn in deze periode 
ging met een kalender de deur uit. 
 

 
 
 
 
 

Konijnen in de kou 
Konijnen kunnen in principe beter tegen kou 
dan tegen warmte. Houd echter rekening 
met een aantal dingen:  

• Zorg voor een extra dikke laag stro in het 
schuilhok / nachtverblijf en vermijd vocht 
en tocht. 

• Vriest het? Ververs dan een aantal keer 
per dag het (bevroren) drinkwater. 

• Houd je konijnen goed in de gaten. Zijn 
ze actief en gedragen ze zich normaal 
dan is er geen reden tot bezorgdheid. 

• Oudere of zieke dieren kan je wat extra 
ondersteuning bieden met bijvoorbeeld 
een snuggle safe (heatpad). 

• Haal de konijnen niet naar binnen. De 
overgang naar kamertemperatuur is te 
groot. De konijnen verplaatsen naar een 
onverwarmde ruimte zoals een schuur of 
garage is prima. 

 

Nieuw informatieboekje 
Drie jaar geleden werd de eerste versie van 
ons informatieboekje 'Alles over je konijn', 
geschreven door voormalig bestuurder 
Esther, uitgegeven. We zijn inmiddels 
2.000 boekjes verder en de tweede druk is 
klaar om (toekomstige) konijneneigenaren 
van de basis konijnenkennis te voorzien. 
We hebben wat informatie aangescherpt, 
de konijnen urinekleurkaart is toegevoegd 
en uiteraard ook onze visie op konijnen-
welzijn: De vijf vrijheden. Het boekje is ook 
digitaal te lezen op onze website. 

 
 
 

In de maak: Kidsfolder 
Kinderen zijn de konijneneigenaren van de 
toekomst en daarom vinden wij het belangrijk 
om juist deze groep vanaf jonge leeftijd te leren 
hoe zij met konijnen om moeten gaan en hoe 
zij het konijnenwelzijn kunnen verbeteren. 
 
Er is een korte, leerzame, leuke folder in de 
maak speciaal voor deze jonge, nieuwe 
konijnenbaasjes. De verwachting is dat we 
deze binnenkort uit kunnen geven. Adopteer je 
bij ons een konijn die in een gezin met kinderen 
komt? Vraag naar deze folder. 

https://konijnenopvanghillegom.nl/folders/

