
Op zich bijzonder dat zowel leraren als leerlingen in 
vakantietijd met elkaar op pad gaan. De jongens slapen 
in één grote tent; de meisjes in een aantal kleine tenten.

Anton Rasing is de was aan ’t ophangen terwijl wij heerlijk 
liggen te keuvelen. Die arme goeiige Rasing!

Eerste Pinksterdag gaan 
wij met z’n allen op de fiets 
naar de kerk in Zandvoort! 
De meisjes hebben daarom 
ook een nette jurk in hun 
bagage meegenomen. Hier zit 
Bernadette van Kesteren in vol 
ornaat te wachten tot iedereen 
klaar is, Mary Paddenburg 
is ook al gekleed voor de 
kerkgang.

Hans Créton wakker wordend, 
heeft ’s nachts buiten de tent 
doorgebracht vanwege het 
gesnurk van Anton Rasing.

‘Vadertje’ Rasing leest voor, John Verdegaal (met zonnebril) 
luistert aandachtig.

Vanuit De Lakens dwars door de duinen naar de zee, onder 
toeziend oog van Anton Rasing.
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Er is ook een grapje 
met John Verdegaal 
uitgehaald. Die hebben 
we ’s morgens vroeg 
een uur eerder vanuit 
De Lakens terug naar 
school laten gaan door 
zijn wekker een uur te 
vervroegen. Dat zijn wij 
nog niet vergeten!Inpakken en wegwezen.

Wat staan we hier aan zee eigenlijk te doen?De saamhorigheid is dik in orde.

Sint Bonifatius wij danken u voor een schitterende en onvergetelijke vakantie.

Hans Roefs en mede-Bonifanten 1958-1964
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Doorbraak in 1962

Pinkstervakantie 1962: De gemengde 4HBS-B2 klas van BONI gaat van 8-13 juni 
met elkaar kamperen in de Kennemerduinen. Bij Camping De Lakens. In 1963 
wordt dat kamperen nog eens herhaald. 
Maar 1962 betekende een doorbraak. Want gemengd kamperen heeft bij het 
katholieke BONI nogal wat voeten in de aarde. Na veel discussie over en weer 
met rector Feldbrugge kreeg klassenleraar Anton Rasing (wiskunde) het toch 
voor elkaar om met zijn lievelingsklas op vakantie te gaan. Een unicum! Ook 
twee andere leraren gingen mee als bewaker van al die pubers: Hans Créton 
(natuurkunde) en John Verdegaal (geschiedenis).

Op eenvoudige fietsen 
zonder versnellingen 
en zeker niet elektrisch 
aangedreven, gaat de klas 
op pad naar Bloemendaal. 
Een stevige tachtig (80!) 
kilometer voor de boeg.

Onderweg is er lekkebandenpech 
maar ook vertier in een speeltuin bij 
Mijdrecht. Want in die tijd zingen we 
nog “af en toe gaan pa en moe…

Camping De Lakens is in 1962 nog een ouderwetse 
tentkampeer-plaats. Mooi gelegen in de duinen 
met ruime plekken tussen de jongenstent en de 
meisjestenten.
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