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MENEN IN FEEST!

“B.S.P. Actualiteiten”
“Menen in Feest!”
“Jubileumfeesten op 4 en 5 october 1952”
“Opnamen: Soc. Fotoclub Vooruit, Menen
Technische uitrusting: Union Coop, Liège
Gedraaid op Gevapan 26 omkeerfilm”
“Aug. Debunne 80 jaar”
We zien Auguste Debunne en een vrouw (zijn echtgenote?) uit een huis naar buiten
komen
Duiventil. Debunne voedert de duiven
“Cooperatieve 50 jaar”
Zicht op de voorgevel en etalage van een COOP-winkel. Aan de gevel hangt een bord
met opschrift: “Stemt socialist”
Volkshuis Bijhuis Succursale De Plicht S.C.
Aan de gevel een bord met opschrift: “Stemt Socialist”
Verschillende etalages en gevels van COOP-winkels komen in beeld
“Apotheek M.M. 25 jaar”
Zicht op een voorgevel van een apotheek. Op raam het opschrift: “Huis der
mutualisten S.M. APOTHEEK”
Er wordt ingezoomd op een apothekershand die een bereiding maakt
“Fakkeloptocht van de JEUGD”
Nachtbeelden van een optocht met brandende fakkels
“Het avondfeest in het Feestpaleis”
Zicht op een man die een toespraak houdt (op podium). Daarnaast zitten toehoorders
waaronder Debunne. Af en toe wordt er op de toehoorders ingezoomd
Debunne ontvangt felicitaties
Toespraak door Achille Van Acker en andere
Toespraak door Debunne zelf
“De grote dag de stoet der 10.000…..”
Buiten staan groepjes mannen, waaronder een met Debunne zelf
Zicht op de stoet die door de straten trekt
Verschillende delegaties worden gefilmd: mijnwerkers, trommelkorps
Shot van de gevel van een gebouw met bord met opschrift: “4 & 5 oct. 1952 50 jaar
Cooperatieve A. Debunne 80 jaar 25 jaar Rode Apotheek”. Daarnaast hangt
verkiezingspropaganda “Stemt 3” “Stem Socialist” (het Volkshuis?)
Zicht op een groep mannen verzameld aan de ingang van het Volkshuis
Veel volk in de straten
Zicht op de stoet met vooraan de prominenten met o.a. Auguste Debunne, Edward
Anseele jr.
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De verschillende delegaties komen in beeld: jonge trommelkorps, vlaggenzwaaiers,
Socialistische Jeugd, turnclub, praalwagen Bond Moyson, vrouwen COOP, harmonie,
een bus, verschillende spandoeken, …
Buiten worden op een podium toespraken gehouden voor een grote massa toehoorders.
Zicht op de massa vanuit vogelperspectief
Toespraak van Edward Anseele jr. (op het podium zitten o.a. Auguste Debunne en
Sirène Blieck, …)
Toespraak van Achille Delattre, toespraak van Camille Huysmans
De toehoorders applaudisseren
Toespraak Auguste Debunne
“En thans, meer dan ooit VOORUIT!”
“Einde”

