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aftellen
Zicht in een treinwagon waar een ouder koppel en een moeder met kind zitten
vrouw wandelt in een landschap, boerderij
In de treinwagon speelt het kind met een pop
Nacht. Een auto/ambulance komt toe. Ambulanciers gaan met een draagberrie een
gebouw (appartement) binnen. Opschrift op ambulance: "Federatie van Mutualiteiten
A.B.V.V. Antwerpen"
De verplegers komen buiten met vrouw in draagberrie. Deze wordt in de ambulance
gezet die vertrekt.
Treinwagon
Kranten, lidboekjes
Bureaus
Trein komt toe in station Brussel-Centraal. Het ouder koppel stapt uit, neemt een
roltrap. De vrouw struikelt bijna.
Stadsbeeld, park
Zicht in een revalidatiecentrum waar patiënten bezig zijn met oefeningen
Onthaal. Ouder koppel komt toe
Koppel in lift
Close-up van oudere man. Achtergrondbeelden van ouderen die naar een gebouw
wandelen (Belgische vlag wappert)
Binnen staat een opschrift op de muur: "En nooit gaan de stonden der vriendschap
voorbij…"
Binnenzicht in zaal waar mensen rond een tafel zitten, taart eten
Ouder koppel bij man op bureau
landschap, stadszicht, mijnsites
Gebouw Institut Arthur Gailly. Ingang "Hospitalisation" (in Charleroi?)
Binnenzicht in ontspanningsruimte
"Quartier operatiore", dokter en verpleegster gaan binnen
gang
operatiekamer, verpleegsters
refter
Kinderen/patiëntjes spelen aan tafeltjes
Gebouw "Tous pour un - un pour tous" "Clinique Leonard Merlot" (Seraing?)
Operatietafel, toestellen
Kamer met patiënten
gebouw
Zicht in een keuken waar mensen aan het werk zijn
Refter. Mannen aan tafels
Verpleegster
Gebouw. Bord aan gevel: "Klinieken F.O.B. Vereniging zonder winstbejag…"
Onthaal. Een vrouw komt binnen. Een man helpt haar. Bord: "Waar moet u zijn"
Loketten
Werkplaats/atelier voor brillen
Bord aan gevel: "Polykliniek A.B.V.V. Telefoon…"
Man doet revalidatieoefeningen
Tandartsenpraktijk
Logo CMB
Bord aan gevel: "Clinique Kliniek Cesar De Paepe Annexe-I-bijgebouw"

Laboratorium waar mensen aan het werk zijn
Gebouw. Wegwijzer "Clinique - Kliniek"
Gebouw
Ouder koppel overhandigen taart aan man op bureau. De taart is versierd met "50"
Pancarte: "Actualiteit"
R.T.M.C. gebouw - Veel volk op straat (betoging?) in Brussel?
Man in omroepwagen
Draagbord: "Iedereen in de betoging - Geen vaandelvlucht" "Geen willekeurige
afdankingen" "American-ITT respecteer de Belgische gebruiken!"
Man met microfoon spreekt betogers toe
Politiewagen, gevolgd door betoging
Draagbord: "Bell-bedienden protesteren 650 gezinnen gebroodroofd"
Zicht op betogers
Grote Markt?
Deeg kneden. Brood
metsers aan het werk
gebouw
verschillende vlaggen wapperen
eitjes in het gras. Kippen. Kindje
Man die spit
Bord: "Wij eisen: minimumloon van 31 fr." "De bok er op!"
Douches, wasplaats. Man wast handen
Postbode komt aan huis. Man tekent iets.
Aan muur ingekaderd: "Werkhuisreglement" + inzoomen
Man aan machine spreekt de camera toe. Toont lidboekje der Centrale der Boek- en
papiernijverheid"
Kiesbiljet (lijst nr. 3 wordt ingekleurd) - Sociale verkiezingen
Verschillende tekeningen komen in beeld. Opschriften: "Billijke kansen op
bevordering" "Meer vrije tijd" " Grotere bestaanszekerheid" "Kosteloze geneeskundige
verzorging" "Bijkomend pensioen" "Speciale regeling voor arbeidsuren"
"Kinderbewaarplaatsen", ….
Mannen schuiven aan aan een tafel/bureau om te stemmen. Afstempelen . Stemhokjes,
stembus
Affiche: "3 Voor een beter leven stem allen A.B.V.V. steeds vooraan…"

