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Die lopen en fietsen pal langs zijn
winkel werpen een blik in de
etalage en haasten zich voor
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Koopmansgracht Geen Sperkhemmer
hemmer die daarna nog een
omweg over het Hoogend
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Van der Meulen die twintig jaar
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familiebedrijfdat werk biedt aan
ongeveer 55 medewerkers En
vliegen er naast grote aantallen
wenskaarten per jaar 30 miljoen
prentbriefkaarten van (850
vaderlandse steden dorpen en
overige tekenen van bewoning de
deur uit Zes van de tien Nederlandse
landse ansichtkaarten komen bij
Van der Meulen vandaan Om
dat allemaal te bekieken
heeft
het bedrijf een handjevol
fotografen in dienst

Misschien wel genspireerd door
fotogenieke Waterpoort
begon hij enthousiast prentbriefkaarten Vorig jaar voegde de onderneming
kaarten van beeldbepalende
neming een nieuw hoofdstuk aan
het eigen geschiedenisboek toe
gebouwen en attractieve plekjes
door het bekendste fabriekspand
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nu alweer te klein blijkt voor het
handel op de rug de
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Zuidwesthoek met de benenwagen
papierwaren waarin Van der
wagen doorkruiste (later in
Meulen internationaal succesvol
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groothandelt Het bedrijf speelt
landauer met koetsier en de
dan ook serieus met de gedachte
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Inmiddels zwaait al de vierde
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