Koninklijke Onderscheiding voor Harrie Bloemen.
Op 17 december 2016 heeft burgemeester Hans Gilissen een Koninklijke
onderscheiding uitgereikt aan Harrie Bloemen (87) uit Venray. Harrie
ontving de onderscheiding tijdens een feestelijke bijeenkomst in het
nieuwe Dienstencentrum van Vincent van Gogh. De Raad van Bestuur
had deze bijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers van het Museum
van de Psychiatrie, ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van het
museum.
Mevrouw Alita Hidding, lid van de Raad van Toezicht, heette de
vrijwilligers, familie en genodigden welkom waarna de volledig verraste
Harrie door de burgemeester werd gedecoreerd.

Voor zijn verdiensten voor het Museum van de Psychiatrie is Harrie
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Harrie is vele jaren werkzaam geweest in de geestelijke gezondheidszorg
bij het Psychiatrisch Centrum Venray/Vincent van Gogh Instituut. Vanuit
betrokkenheid bij zijn professionele werkzaamheden nam hij eind zestiger
jaren van vorige eeuw met een aantal collega’s het initiatief tot de
oprichting van een museum over psychiatrie. Venray en de
gezondheidszorg voor psychiatrische patiënten zijn al meer dan 100 jaar

onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 1977 werd het Museum van de
Psychiatrie geopend. Vanaf het begin is Harrie lid van de
Museumkommissie die op 1 december 1976 door de toenmalige directie
werd ingesteld.

Naast het verzorgen van rondleidingen is Harrie vooral actief bij de
inrichting van het museum waarbij hij vooral attent op is dat de
beschrijvingen bij de collectie kloppen met de historie.
Harrie Bloemen was ook vele jaren actief voor het Rode Kruis afdeling
Venray (1954-1975). Zo heeft hij EHBO-posten opgericht in Venray
waarvoor hij nieuwe vrijwilligers wierf en trainingen verzorgde. Hij is een
enthousiast vrijwilliger bij natuur- en milieuorganisatie IVN GeijsterenVenray (1961-heden) en lid en vrijwilliger bij het Venray’s Mannenkoor
(1976-heden).

Als 15-jarige jongen heeft Harrie, geboren in Overloon, heel bewust de
Slag om Overloon meegemaakt. Reden waarom hij zich steeds meer is
gaan verdiepen in de oorlogshandelingen in de regio Overloon en Venray
Samen met enkele oud-medewerkers van St. Servatius en St. Anna heeft
hij zich sterk gemaakt voor het behoud van het monument ter
nagedachtenis van de slag om Venray in 1944 waarbij 40 psychiatrische
patiënten en enkele verpleegsters het leven verloren. Inmiddels is het
monument herplaatst naar het centrum van Venray.
Niet alleen Harrie werd in het zonnetje gezet. In zijn slotwoord
memoreerde voorzitter Pierre Hebben dat, samen met Harrie, ook Lod
Dirkx vanaf het begin betrokken is geweest bij de oprichting van het
Museum van de Psychiatrie. Ook hij kreeg, evenals Harrie, een attentie
aangeboden namens de vrijwilligers van het museum en tevens namens
de Personeelsvereniging. De dames van de feestelingen kregen een
bloemetje aangeboden.

