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Het jaar 2019 stond  voor het bestuur helaas in het teken van het onverwachte overlijden 

van onze markante voorzitter. Pieter Wismans heeft zich bereid verklaard om het 

voorzitterschap op zich te nemen. We zijn blij met zijn komst. Pieter is vader van drie 

dochters en is werkzaam als arts (internist Havenziekenhuis) en woonachtig in kralingen. “Ik 

koester warme herinneringen aan vele bezoekjes aan het Kralingse zwembad. 

Ik wil in de geest van Rogier Hintzen - met wie ik bevriend was - graag proberen 

bij te dragen aan het behoud van een bijzonder wellicht wat archaïsch erfgoed 

met een rijke historie. Het huidige bestuur is ambitieus voortvarend en modern 

en geniet ons onvoorwaardelijke vertrouwen.“  

 
De volgende activiteiten werden ontpopt in seizoen 2019: 
Een grote wens van het bestuur van het zwembad was een nieuwe bestemming voor de 

voormalige dameskleedkamer. Met dank aan de Vrienden werd de eerste stap gezet naar 

een kantine waar leden kunnen werken, vergaderen of een boek of tijdschrift lezen. De muur 

werd voorzien van een kunstwerk van Annejole Jacobs-de Jong. In 2019 hebben de Vrienden 

voor deze ruimte een leestafel ontworpen. Door de Corona-crisis is de tafel helaas nog niet 

in gebruik. Hieronder alvast een paar foto’s. Er komen nog stoelen bij zodat in 2021 de 

kantine officieel in gebruik kan worden genomen.  

Bestuurslid Pieter de 

Monchy met de maker 

Mike Nijman 

 

Door de Corona-crisis zijn alle activiteiten voor 2020 geannuleerd. Dat betekent helaas ook 

geen donateursborrel. Ook de herdenking van Rogier Hintzen gaat niet door. Het planten 

van een boom ter nagedachtenis aan onze markante voorzitter is verschoven naar 2021, het 

jaar dat het zwembad 90 jaar bestaat. Er komt een speciale dag voor oud-leden waar we 

onze Vrienden hartelijk gaan ontvangen.  

Bent u geen lid meer, maar draagt u het zwembad een warm hart toe: geef u graag op als 

donateur en steun het zwembad! En bent u nog wel lid, maar zwemt u nauwelijks, wordt 

donateur en blijf zodoende verbonden aan het zwembad! Dan maakt u meteen plaats voor 

nieuwe jonge gezinnen. Interesse? Meld u aan via de (vernieuwde) website van de Vrienden 

www.kralingszwembad.nl/stichting-tot-behoud-van-het-kralings-zwembad of stuur een 

email aan stichting@kralingszwembad.nl.  
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