196.

LE LYS ROUGE EN ANDERE VAKANTIEKOLONIES
-

beelden van het gebouw en het terrein van Le Lys Rouge, o.a. een speeltuin
het interieur
spelende kinderen
pancarte: “Le Home Emile Vandervelde à Oostduinkerke ‘des vacances
ouvrières’”
Zicht op het gebouw en de omgeving, de duinen.
Kinderen spelen in de speeltuin
Het gebouw en het interieur waaronder de keuken waar mensen het eten aan
het bereiden zijn.
De eetzaal, kinderen aan tafels
Pancarte: “Et enfin L’Age Heureux à Nieuport-Bains ‘de Femmes
Prévoyantes’ du Centre”
Straatbeeld. De kinderen en begeleidster gaan het gebouw binnen
Zicht op de voorgevel
Vogelperspectief: kinderen spelen op de koer
Pancarte: “Et voici comment nos petits pensionnaires vivent… » tekening van
klok op 7 uur
Een slaapzaal. Kinderen worden wakker, staan op…
De waszaal met lavabo’s. De kinderen komen toe en wassen zich
Pancarte: tekening klok 9 uur “… toutes les activités sont dirigées par des
moniteurs spécialisés”
Turnoefeningen in de duinen
Soort radiostudio, micro, platendraaier… Begeleiding van de turners buiten.
Verschillende sportoefeningen worden gefilmd
Kinderen rennen naar de zee, spelen in het water
Jongen met een schop op het strand
pootje-baden
Groep kinderen in de duinen, zingend. Iemand geeft de maat aan
Verschillende spelletjes en sporten in de buitenlucht
Monitoren blazen op een fluitje, de kinderen komen aangerend
Pancarte: tekening van klok op 4 uur “La Couque!”
Kinderen komen het gebouw binnen
Ze schuiven aan, een vrouw schenkt kommetjes melk in
Een dikke jongen eet een boterkoek…
Beeld van een verpleegster aan een tafeltje. Een meisje komt binnen en krijgt
een nieuw verband om de arm
Pancarte: “Quand il pleut, … on s’amuse à la salle de jeux”
Kinderen in de spelletjeszaal : ping pong, biljart, …
Pancarte: “Quel plaisir ces douches!”
Een jongen kleedt zich uit
(spiegel) kinderen in de douche, een begeleider in badpak met badmuts (!) wast
de kinderen. Een andere begeleider droogt hen af
pancarte: “Avant le repos, une jolie petite promenade termine la journée…”
Tekening van klok op 7 uur.
Een groep wandelt op de pier, zicht op zee, een vuurtoren
“FIN”

