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Veiling loonbedrijf groot succes

Zo goed als alle kavels hebben een
nieuwe eigenaar gekregen. De netto-
opbrengst is nog niet helemaal in
kaart gebracht, maar die willen Al-
lard en Sylvia Miedema ook niet aan
de grote klok hangen. Schuldenvrij
de toekomst in? Sylvia Miedema:

VROUWENPAROCHIE De veilingop-
brengst van loonbedrijf Miedema
in Vrouwenparochie is ver boven
verwachting. ,,We zijn heel erg te-
vreden’’, zegt Sylvia Miedema.

,,We hebben een basis om nieuwe
stappen te zetten.’’

Stef Hooijman, hoofd van de agra-
rische afdeling van Troostwijk Vei-
lingen, is opgetogen over de biedin-
gen. ,,De taxatieprijzen zijn ver over-
schreden. Dit was een uitermate suc-
cesvolle veiling. Miedema ging
gisteren zwevend naar huis. Hij kan
met een blanco lei de toekomst in.’’

Veel van de 1053 kavels op het be-
drijfsterrein aan de Attesweg von-
den een weg naar Oost-Europa. Ook

Duitsers waren stevig vertegen-
woordigd, aldus Hooijman. Hij stelt
dat er altijd veel buitenlandse inte-
resse is voor Nederlands materieel.

,,Nederlanders werken graag met
het modernste van het modernste.
Dat onderhouden ze prima. Een ka-
pot spatbord of achterlicht van een
tractor wordt gewoon vervangen. Na
tien jaar willen ze een nieuwe, maar
zo’n tractor is dan nog steeds goed.
Dat weten ze in het buitenland’’, al-
dus Hooijman.

Machinepark
Miedema’s blijft
in Europa

De Miedema’s zijn opgelucht over
de afloop. ,,Je maakt je keuze, maar
het blijft toch een spannend avon-

tuur. Je weet niet waar je uitkomt’’,
aldus Sylvia Miedema.

De uitleverdagen volgende week
dinsdag en woensdag beloven een
gekkenboel te worden als de kopers
en inbrengers hun spullen komen
ophalen. Dat wordt nog een aardige
logistieke klus, aldus Sylvia Miede-
ma, omdat er dan talloze trucks ko-
men voorrijden. Gelukkig mogen ze
het parkeerterrein van de buurman,
transportbedrijf Monsma, gebrui-
ken.


