212.

SOCIALISTISCHE BEWEGING IN ZELZATE

- straatbeelden, bussen vol ouderen
- Brussel, Grote Markt. Ook de gebouwen worden van dichtbij gefilmd
- ouderen verzameld aan de bussen op de Grote Markt. Close-ups
- ouderen op wandel door de straten van Brussel, o.a. bij Manneken Pis
- op wandel. Grote Markt. Opstappen in de bussen
- Gebouwen op de Grote Markt van dichtbij
- Het Parlementsgebouw. De ouderen komen aangewandeld door de poort en gaan naar
binnen. Close-ups.
- Een park, fontein
- Kasteel van Huizingen - de tuin
- Er wordt gegeten. De verschillende tafels komen in beeld
- Ouderen buiten op het terras aan de vijver
- Wandelen in het park - overzicht van het park met vijver, speeltuin, …
- verschillende dieren: herten, kalkoen
- Beelden van het park, met bloemen
- duiventil
- Het terras, mensen aan tafels
- Close-ups. Er wordt koffie gedronken
- Binnen in museum (?) - heel donkere beelden
- vijver, aangelegde tuinen
- de vissen worden eten gegeven, oudjes op een bank aan het water
- Oudjes als toeschouwers in een circus
- circusact met clowns
- het publiek
- circusact met hond
- tussendoor shots van enthousiast publiek

- toeschouwers komen na afloop uit de tent
- straatbeeld - 1-meistoet
- bord: “Leve 1 mei”
- stoet met prominenten, vlaggen van verschillende delegaties
- bord: “Gelukkige kindertijd ook voor arbeiderskinderen dankzij de socialistische strijd”
- jeugd met vlaggen
- trommelkorps
- bord: “Het ABVV brengt hulde aan de 75 jaar Socialistisch werk van de S.M. Vooruit”
- vrouwen
- de verschillende delegaties komen nog eens opnieuw in beeld
- prominenten op een podium, toespraken van o.a. Danschutter (?) en Jozef Chalmet
- zicht op de toehoorders
- een optreden
- bord met tekst: “Zelzate zon. 28 april 18e lente Kavalkade Prijzen 100.000 f. Deelnemers
3000 2e Paasdag auto-motoRALLY”
- optocht van kinderen en volwassenen, verkleed in verschillende nationaliteiten en andere
figuren (disney, …). Veel delegaties, trommelkorps, praalwagens, …
- prominenten aan een tafel
- het publiek vanop een tribune, met o.a. Jozef Chalmet
- 1-meistoet
- bord: “Leve 1 mei”
- veel volk verzameld, rode roos op het vest. Onder de aanwezigen o.a. Jozef Chalmet
- bord: “Cooperatie breekt door! 56 Honderden nieuwe leden 8 % verhoging van zakencijfer”
- stoet, prominenten
- bord: “De regering Van Acker. Ook hoedster van de jeugd”
- bord: “De kinderbijslagen werden met 20 % verhoogd!”
- bord: “Regering Van Acker vandaag 29.400 f pensioen Juli AS 31.400 F Pensioen!”
- bord: “Regering Van Acker 80.000 werklozen 170.000 arbeiders weer aan ’t werk!”

