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pancarte: “A.B.V.V.”
pancarte : « Het Algemeen Belgisch Vakverbond stelt voor »
pancarte: “Meer en beter”
pancarte: “Opnamen W. Beunis spreker L. Robion”
Tekst: “In de verlofperiode trekt iedereen er op uit. Onze ouderlingen zitten
echter thuis. Om hieraan tegemoet te komen besloot het Algemeen Belgisch
Vakverbond van Antwerpen autotochten in te richten en deed beroep op de
medewerking van zijn leden, autobezitters”.
We zien brommers en auto’s vertrekken. Op een wagen een bord met opschrift:
“60 wagens volgen”. Commentaarstem: Veel gevolg aan de oproep
Een kaart wordt getekend. Antwerpen… Bouwel… Herentals
De karavaan wordt gefilmd
Een rijkswachter komt in beeld. Stem: tocht door de Kempen.
De steden en dorpskernen waarlangs de karavaan passeert passeren de revue.
Ook de natuur, vijver waar gevist wordt enz. (Sfeerbeelden van de Kempen)
Kaart: … Geel … Kasterlee
Commentaarstem: halfweg houden ze halt. We zien de oudjes dansen op straat.
Karavaan trekt verder
Kaart: … Kasterlee…Turnhout…Hoogstraten…Brecht…
Karavaan
Kaart: … Sint-Job… “Het Veen”
Vakantiecentrum Het Veen. Stem: het einddoel
De deelnemers nemen daar de maaltijd. Zicht op tafels met etende mensen.
Stem: meer dan 300 deelnemers.
Pancarte: “13 – 14 juni 1953: Het Veen wordt ingehuldigd”
Beelden van de inhuldiging. Veel prominenten zijn aanwezig, o.a. Jos Van
Eynde en Staf Laroche.
Toespraak van Staf Laroche over de geschiedenis van het arbeidersverlof.
Zicht op de toehoorders.
Het jeugdverbond heeft daar ook een tentoonstelling ingericht.
Pancarte: “De toekomst treedt aan…”
(14 juni) Beelden van de inhuldiging. Mensen met vlaggen in een optocht. Een
lied wordt gezongen. Optreden van turners. Beelden van parasols, spelende
kinderen. Een optreden van harmonie de Vredekring.
Pancarte: “Medewerkers worden gehuldigd”.
Toespraak van Achilles Reintjens e.a.. De mederwerkers van het ABVV
worden bedankt voor hun werk in dit centrum. Onder de toehoorders heel wat
prominenten o.a. Louis Major, Frans Detiège…
Herinneringstekens en boeken worden overhandigd
Toespraken van Frans Detiège en Louis Major
Hulde aan Staf Laroche. Bloemen worden overhandigd.
Pancarte: “… en dit is niet alles…”
Gebouw. Zaal met mensen. Commentaarstem: Vakantiecentra voor kinderen
nu ook voor ouderlingen.
Zicht op zonnende bejaarden
We zien ouderen aan zee, op het strand, tijdens een wandeling. Stem: zij
hebben hard gestreden
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Kinderen lopen de trap af aan zee, spelen op het strand, in de zee. Stem:
Kinderen hebben nu recht op een behoorlijk verlof.
Toezichtsters komen in beeld
Spelende kinderen op een koer, op de dijk
Pancarte: “Steeds meer en beter!”
We zien een grote groep kinderen begeleid door volwassenen wandelen in een
bos. Heel symbolisch wordt prikkeldraad doorgeknipt en wordt een bord met
daarop “geen toegang” verwijderd.
Vrouw en kind op stap in het bos. Stem: Na een dag van arbeid
Er wordt een spel gespeeld
Stem: Er is nood aan meer pleinen, bossen, vakantiecentra. Ondertussen
krijgen we beelden van kampeerders te zien.
Ouderlingen spelen een kaartspel. Peuters spelen in een zandbak, anderen
klimmen in een boom
Stem: Met een nieuwe generatie naar nieuwe overwinningen
Pancarte: “ABVV”
Pancarte: “Einde”

