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Haarts Foto CollectiefHaarts Foto Collectief (HFC) (HFC)
Het Haarts Foto Collectief (HFC) uit Aalten, 
een vereniging van amateurfotografen, heeft een 
expositie gepland van portretten van veteranen 
uit de gemeente Aalten.
Deze foto’s worden op een unieke manier 
gepresenteerd middels een buitenexpositie. 
De buitenexpositie is opgesplitst in twee  
fietsroutes, waarlangs de portretten van de 
veteranen met hun verhaal bezocht kunnen 
worden. 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland is 
bevrijd en vanaf die tijd hebben we hier in vrijheid 
kunnen leven. Zoals op veel plekken in ons land 
worden er ook in de gemeente Aalten verschillende 
initiatieven ontwikkeld om dit feit te herdenken.
Vrijheid lijkt voor ons zó vanzelfsprekend, dat we 
er vaak niet eens bij stilstaan. Toch zetten grote 
groepen mensen zich in voor vrede en veiligheid in 
de wereld. 

Het Haarts Foto Collectief heeft de 24 Aaltense 
veteranen geportretteerd om hen, die de afgelopen 
75 jaar meehielpen ons en anderen op de wereld 
vrijheid te schenken, letterlijk en figuurlijk een 
gezicht te geven.

De portretten worden geplaatst op locaties die 
voor de gemeente Aalten van historisch belang 
zijn met betrekking tot 75 jaar vrijheid. Op 
deze manier krijgen deze veteranen een mooi 
eerbetoon, en geeft het onze inwoners gelegenheid 
om stil te staan bij onze eigen vrijheid. Ook 
kunnen de mensen, die ons dorp gedurende de 
zomermaanden bezoeken, een moment stilstaan 
bij vrijheid én degenen, die daarvoor gevochten 
hebben. 

De expositie is gratis te bezichtigen op een nader 
te bepalen datum. De route van fietstochten 
waarlangs de foto’s geplaatst zijn, is t.z.t. te 
verkrijgen bij het VVV-kantoor.
 
Wilt u op de hoogte blijven van de routes en  
weten wanneer de buitenexpositie bezichtigd  
kan worden?  
Kijk dan op onze Facebookpagina, te vinden  
onder: Fotoclub Haarts Fotocollectief HFC.
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