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Overnachten in een caravan in hostel KingKool
Het was zijn ultieme droom:
een eigen hostel. Sinds kort
is op de hoek van de Lange
Lombardstraat/Prinsegracht
KingKool geopend met maar
liefst achttien kamers. Terwijl
bouwvakkers nog volop aan
het klussen zijn, krijgen wij van
eigenaar Jan de Koning een
rondleiding.
Je kunt hem gerust een wereldreiziger noemen. Na zijn economiestudie aan de Haagse
Hogeschool reisde Jan de Koning
zeven maanden om de wereld en
verbleef in veel hostels: “Ze zagen
er vaak niet uit, maar dat maakte
de eigenaars blijkbaar niet uit:
de backpackers kwamen toch
wel.” Dat kon anders, vond Jan
de Koning, geboren in Voorburg,
maar inmiddels inwoner van
Scheveningen. Het plan was om
met een aantal vrienden een hostel in Den Haag te starten, maar
uiteindelijk bleef De Koning als
enige over.
Stationsbuurt

Aanvankelijk zou hij een pand in
de Stationsbuurt bij het Hollands
Spoor aankopen, maar dat
ging uiteindelijk niet door. Het
voormalige pand van verzekeraar De 3 Kastelen aan de Lange
Lombardstraat was echter een
goed alternatief. Daarin is het
afgelopen half jaar flink geklust.

De achttien kamers hebben allemaal een eigen thema. De kamer
met de meeste bedden (zestien)
heet heel toepasselijk ‘de legbatterij’. Ook is er een kamer behangen met pin-ups, uit de privéverzameling van De Koning sr.
Maar de meest opvallende verschijning is toch wel de gifgroene
caravan die vanaf de straatkant
heel goed te zien is. “Die heb ik
voor een paar honderd euro op
Marktplaats gekocht. Vervolgens
hebben we die helemaal groen
geverfd.” Voordat de caravan
naar binnen kon, moest die
eerst uit elkaar gehaald worden.
De gemeente Den Haag stelde
veel eisen, omdat het pand een
rijksmonument is. Soms vonden
hij en zijn vader de gemeente wel
een beetje doorslaan: “Zo moesten de wielen onder de caravan
weggehaald worden vanwege de
veiligheid. Dat vonden we wel
wat overdreven.”
Jong van geest

Hoewel hostels meestal jongeren trekken, kan iedereen in
KingKool een overnachting
boeken. “Als je maar jong van
geest bent”, lacht De Koning.
Hij ziet grote kansen voor zijn
hostel. Den Haag is immers een
internationale stad en heeft veel
te bieden op het gebied van cultuur en toerisme. “De doelgroep
is niet alleen backpackers. Je

Burgemeester Van Aartsen verricht de opening van het KingKool The Haque City Hostel, rechts Jan de Koning

kunt ook denken aan mensen
die een vrijgezellenfeest hebben
en even een overnachting willen
boeken. Het is een prachtige plek
in hartje stad.” Hij ligt dan ook
niet wakker of de investering wel
terugverdiend wordt: “De markt
is groot genoeg. We moeten
natuurlijk werken aan naams
bekendheid en zijn daarom bezig

In memoriam Antoinette Breukelaar
Ons oud-redactielid Antoinette
Breukelaar is op 19 maart na
een lang ziekbed overleden. Ze
heeft met artikelen van eigen
hand en het redigeren van
teksten van de andere redactieleden de redactie van de
wijkkrant jarenlang versterkt.
Ook werkte zij in de werkgroep
Historisch Onderzoek mee
aan het boekje ‘Kortenbos, een
bedrijvige wijk’ dat in 2007

Nieuwe telefoonnummers
Voortaan is Buurthuis De Kronkel
bereikbaar op 070 215 69 37
en de Wijkorganisatie Kortenbos
op 070 215 69 38

met een website en zijn actief
op Facebook.” Nu was er even
één nadeel. Een Engels bandje
met de gelijknamige naam stond
bij Google eerst nog bovenaan.
Inmiddels is dit opgelost, want
de rollen zijn nu omgedraaid.
Het hostel van Jan de Koning
staat nu op de eerste plek bij
Google. Heel cool!

Opening

Op vrijdag 11 april knipte burgemeester Van Aartsen officieel de
lintjes door en verklaarde daarbij
KingKool The Haque City Hostel
voor geopend. Tijdens het open
huis dat volgde kon iedereen een
kijkje nemen in de themakamers.
tekst Jan Spijk
foto Tineke van Werven

Dringend gezocht: bezorgers van de wijkkrant
aan voormalig wethouder Jetta
Klijnsma werd aangeboden.
Wij hebben haar leren kennen als een fijn mens die zeer
betrokken was bij de wijkkrant
en Kortenbos. Op 26 maart is
ze op het kerkhof Oud Eik en
Duinen, in de nabijheid van
een zeer fraai gevormde boom,
bijgezet. Wij wensen haar
familie, vrienden en bekenden
veel troost en sterkte.

De wijkorganisatie is op zoek
naar u! Vrijwilliger Bert de
Coninck is de coördinator voor
de verspreiding van de wijkkrant. Een aantal bezorgers
heeft helaas hun taken moeten
neerleggen. Daarom is Bert dringend op zoek naar twee nieuwe
bezorgers van Wijknieuws
Kortenbos. Dus, heeft u vijf maal
per jaar een uurtje over en wilt
u graag iets doen voor de wijk?
Bel dan met de wijkorganisatie

op het telefoonnummer 070 215
69 38 (maandag tot 15.30 uur en
donderdagochtend) of mail naar
administratie@kortenbos.org
om u aan te melden als krantenbezorger van Wijknieuws
Kortenbos.
Wilt u liever iets anders doen
voor de wijkorganisatie, vraag
dan gerust naar wat er allemaal
mogelijk is. De wijkorganisatie
kan niet zonder uw inzet!

Verkeersspiegel

Buurttalent

Koken in Kortenbos

Buurthuis De Kronkel

Te weinig overzicht voor verkeersdeelnemers bij het Amunitiehof.
Bewoners zijn een petitie gestart om
er een verkeersspiegel te krijgen.
Lees en teken: pagina 2

Geen vrijwilligers zoeken om allerlei taken te verrichten, maar taken
geven aan de vrijwilligers die passen bij hun kwaliteiten.
Lees en geef u op: pagina 5

Bloemkool. Het lijkt een ouderwetse, saaie groente, maar in de keuken
van Kortenbos krijgt de bloemkool
een geheel nieuwe uitstraling.
Lees en kook: pagina 6

De bedrijvigheid is en blijft groot in
Buurthuis De Kronkel. Veel cursussen en andere nuttige zaken voor en
door de wijkbewoners worden daar
georganiseerd.
Het overzicht op pagina 8

