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Maak kennis met de geschiedenis van de Dominicushof. Dit boek vertelt in 84 pagina’s 

over ruim 700 jaar geschiedenis van de nu 25-jarige wijk Dominicushof. Hoe in een bos 

een Landgoed De Witte Poort ontstond en hoe daar later het St. Dominicuscollege verrees. 

En natuurlijk alles over de huidige woonwijk en de bewonersvereniging. Kortom, een 

prachtig overzicht van de wijk en haar bewoners door de eeuwen heen, rijk geïllustreerd 

met kaarten en meer dan 100 foto’s. 

 

De boekpresentatie die wij voor dit jubileumjaar hadden gepland is door COVID-19 

uitgesteld en zullen wij nu begin 2021 vieren.  Berichtgeving hieromtrent volgt. Om u 

alvast een beeld te geven van dit boek hebben we de voorkant, de inhoudsopgave en 

zomaar een pagina in deze flyer afgebeeld.  

 

Ieder lid van de bewonersvereniging ontvangt per adres 1 gratis exemplaar van het boek. 

Mocht u geen lid zijn en toch een exemplaar willen ontvangen, of lid zijn en een extra boek 

willen, dan is er de mogelijkheid deze te bestellen. Dit gaat op voorinschrijving, een extra 

exemplaar gaat voor leden € 10,- kosten en de prijs voor niet leden bedraagt € 17,50 per 

boek. U kunt bestellen door onderstaande inschrijfstrook in te leveren bij het secretariaat, 

of een bericht te sturen naar onderstaand mailadres voor 18-12-2020. Naar aanleiding van 

deze voorinschrijvingen kunnen wij bij de drukker de opdracht bevestigen. Wat de prijs 

van nabestellingen wordt kunnen wij nog niet aangeven. 

 

Graag onderstaande strook invullen en ondertekenen, een e-mail geldt ook als rechtsgeldige 

overeenkomst. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Naam: …………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………… 

Ik bestel …. extra exemplaar/exemplaren van het jubileumboek 

Ik zal € …………… overmaken op rekening NL65INGB0007991165 t.n.v. 

Bewonersvereniging Dominicushof o.v.v. Jubileumboek 

Handtekening: 
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