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Urk, 22-04-2021

Aan: alle bedrijven en visserijondernemingen van Urk

Betreft: veiling kistje school voor het PMC

Geachte heer/mevrouw,

Graag vragen wij uw aandacht voor de veiling van een kistje schol in de visafslag op 3 mei 10.30 
2021. De opbrengst van deze veiling is bestemd voor het Prinses Maxima Centrum, het 
ziekenhuis voor behandeling van kinderkanker in Nederland. 

Wij komen in actie voor Luc Romkes (2,5) en Jacolien de Boer (6), twee Urker kinderen met 
leukemie. Luc is een zoon van Albert Romkes (opvarende MDV 1) en Maartje Romkes. Jacolien is 
een dochter van Harm de Boer (opvarende UK 224/UK112) en Lubette de Boer. De ouders 
komen vrijwel wekelijks in het ziekenhuis. Ze doen graag iets terug voor de fantastische zorg die 
ze daar ontvangen. Met de opbrengst van de actie wordt meer onderzoek gedaan naar de 
behandeling van kinderkanker, maar ook hoe angst en stress bij kinderen met kanker 
verminderd kan worden. 

Hoe kunt u bijdragen? 
• Op maandag 3 mei kunt u meebieden op het kistje schol. 
• U kunt live bieden in de mijnzaal van Visveiling Urk (beperkt aantal plaatsen i.v.m.        
coronamaatregelen)
• Digitaal via een teamvergadering
• De veiling vindt plaats volgens Amerikaanse verkoop

U kunt zich voor bovenstaande veiling aanmelden op het emailadres ‘maxima@visveilingurk.nl’.
Wilt u bij de aanmelding naast uw NAW-gegevens ook uw telefoonnummer vermelden? Na 
aanmelding wordt contact met u opgenomen en worden de spelregels duidelijk aan u 
uitgelegd. Aanmelden kan tot 30 april.

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact opnemen Hendrik Romkes 
telefoonnummer 0610906592.

We hopen dat we met heel Urk om Luc en Jacolien heen kunnen staan. 

Namens Luc, Jacolien, hun familie en het Prinses Máxima Centrum danken wij u alvast hartelijk 
voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Hendrik Romkes      (Team ‘In actie voor het PMC’)


