Het Cato Elderinkfonds
Arie H eijn en (bestuurslid SH SEL)

D e geboorte van het C ato Eld erinkfond s ligt in het jubileumjaar van de
SH SEL in 1993.
In j anu ari van dat j aar werde n we
- vertro uwelij k - geïnformeerd ove r
de m ogelijkheid dat de Ensche dese
K arri avals R aad aan ons de
zogen aamde goa-stok zo u
ove rhandigen (+ een env elo ppe m et
inho ud). R ond dat moment hebb en
we beslot en om het Ca to Eld erinkfonds te stichten . W e vo nde n het niet
terecht dat deze gift in de algem ene
m iddel en zo u verdwij ne n . De gift
zo u de basis moeten vo rme n voor
een fonds met een cultuur- historisc h
doel , in de eerste plaats een plaqu ett e
of iets dergelijks bij het hui s aan de
M arktstraat. waa r Ca to Elde rink
woonde en werkte .
Dat fonds was oo k de oplossing voor
de vraag hoe we konden voo rko me n
dat we op de jubileum-receptie
allerlei nutteloze din gen zo uden
ontvange n: we vroegen bij de
uitnodi gin g ee n bijd rage bestemd
voor dat fonds.
O nze geslaagde jubileumrecept ie in
de H ölterhof leidde inderdaad tot een
flink e groei van het bedrag, zodat we
de voorbereidinge n voor de plaqu ett e
m et een gerust hart konden
beginnen. Nu is het zove r. H et ligt in
ons voorne me n om de ve rschillende
sche nkers uit te nodigen en hen te
informeren over o nze ver dere
bedoelin gen. Want die zij n er!!
Zo stellen we on s voor om op
verschillende gebo uwen korte
omschrijvinge n aan te bren gen .
M ochten we voor deze interessante
bordj es niet genoeg geld elders (b.v .
eigen aars, spo nsors) kunne n
aanb oren , dan kan het Ca to
Eld erinkfonds daarvoor gebrui kt
worden.
Ik hoop dat het fonds kan bijdragen
aan initiatieven die iets toevoegen aan
het cultuur - histo risch besef van de
bew on ers en bezoek ers van onze stad.
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