188.

VAKANTIEVREUGDE

DEEL 1
0.00-1.10: aftiteling: “De studiekring van de vriendenkring van het socialistisch personeel van
de openbare diensten en de nationale federatie van de socialistische gepensionneerden
vertoont vakantievreugde. Direktie Maurits Breckx Draaiboek en regie Camiel van Stichel
Opname en montage Pierre Podoor” Idem in Frans
In wat volgt wordt per vakantiecentrum heel summier beschreven wat in beeld komt.
1.10-3.45: Vakantiecentrum Floreal in Blankenberge: beelden van een druk bevolkt strand, de
dijk, voorgevel van Floreal, binnenzicht o.a. de bar…
3.45-9.24: Vakantiecentrum Zeezicht in Mariakerke: beelden van een druk bevolkt strand, de
voorgevel van Zeezicht, de ingang, het interieur, de kamers, sanitair (meisje neemt douche),
de keuken, de refter, bar en danszaal.
9.24-21.38: Vakantiecentrum Torenhof-Blekkaard in Klemskerke. Eerst komt het Torenhof in
beeld: de gebouwen, het terras, de speeltuin, een zwembadje voor kinderen, het
minigolfterrein. Vervolgens de Blekkaard: het gebouw, de receptie, de kamers, keuken, refter,
de tuin/buitenruimte, terras en danszaal.
21.38-26.12: Vakantiecentrum Westhinder in Oostduinkerke: Beelden van de gebouwen (de
verantwoordelijke aan zijn bureau), het speelterrein, de vakantiehuisjes, het kampeerterrein,
een winkeltje, speelplein.
26.12-31.29: Vakantiecentrum het Veen in Sint-Job-in-‘t-Goor: het ingangsbord, het gebouw,
de speeltuin, zandbak, het interieur (de inkomhal), de kamers, het terrein, terras, huisjes, het
kampeerterrein met tenten en caravans.
DEEL 2
32.10-37.10: Vakantiecentrum Manoir D’Agimont in Agimont : De ingang, het kasteel, terras
(waar gekaart wordt), petanquespel, de trappen, refter, een kamer, de Lesse waar gekayakt
wordt.
37.10-41.13: Vakantiecentrum Castel des Syndicats in Pont à Lesse (Anseremme): de ingang
van het domein, het kasteel, terras, zwembad (dolle waterpret), het domein/park met dieren
o.a. herten en pauwen.
41.13-46.34: Vakantiecentrum Château Reine Pedauque in Melreux: de ingang van het
terrein, het domein, het kasteel, terras, een grote vijver met zwanen (die gevoederd worden),
de refter, speeltuin, een man eenzaam aan het vissen.
46.34-47.54: Vakantiecentrum Viel Hermitage in Harre: beelden van de omgeving, het
landschap, het gebouw, het domein met minigolfterrein en speeltuin.
47.54-54.33: Vakantiecentrum Les Dolimarts in Bohan: De omgeving, de gebouwen en
omliggend domein, de refter, speeltuin, zandbak en minigolfterrein.

54.33-54.44: “Einde Fin”

