
NIEUWSBRIEF dR-am (de Ruiter ambachtelijke meubels) -  14 oktober 2018 
 
Kerst 2018 
U zult wel denken; die is er op tijd bij! Ik ben inderdaad op tijd begonnen met het bedenken van 
kerstbomen model 2018. Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn …. 
 
Een houten kerstladder tegen de muur.  
Weer eens iets anders dan een traditionele kerstboom! Een kerstboom in de vorm van een ladder, 
waarbij ik aansluit bij het model van de kledingladder, één de bestsellers van dR-am. Hoogte van 
deze kerstladder is 1.53m. Voor meer informatie zie https://www.dr-am.nl/product/ladder-
kerstboom/  
 

 
 
Een houten kerstboom in de vensterbank. 
Naast de modellen 2014 en 2016 (die overigens ook nog te bestellen zijn) is er een model 2018 voor 
in de vensterbank tot stand gekomen. Hoogte van deze kerstboom is 67 cm. Voor meer info zie  
https://www.dr-am.nl/product/kerstboom-model-2018/ 
 

 
 
Alle modellen zijn nu al te bestellen in de webshop ( https://www.dr-am.nl/shop-seizoen/ ); worden 
op bestelling gemaakt en geleverd begin december.  
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After Summer Stock Sale  
Zo na de zomer is het weer tijd voor nieuwe ideeën en producten, waarvoor ik ruimte wil maken. Dit 

houdt in dat ik hierbij extra aandacht vraag voor de producten die ik op voorraad 
heb ( https://www.dr-am.nl/op-voorraad/ ). Voordeel van producten op voorraad 
is dat ze snel geleverd kunnen worden, zodat u er meteen van kunt genieten. 
Koopt u in oktober één van de producten die ik op voorraad heb, dan krijgt u een 

“wijndrammetje” (https://www.dr-am.nl/product/glashanger-zgn-wijndrammetje-voor-wijnfles/)  
kado. Toch leuk meegenomen zo richting de feestmaanden, waarin het geven van een aangeklede 
fles wijn extra feestelijk is.  

 
Website 
Heeft u een product van dR-am in uw bezit (gekocht of gekregen) en bent u daarover tevreden, dan 
zou ik het erg leuk vinden als u een recensie/beoordeling schrijft op de website.  Hiervoor is ruimte 
onder de betreffende producten. Door deze interactie gaat de website wat meer leven. Alvast 
bedankt! 

 
Social media 
dR-am is te liken en te volgen op facebook https://www.facebook.com/DR-am-174365606549114/ , 
en op  Instagram, https://www.instagram.com/deruiter_ambachtelijkemeubels/   
 
 
Tot snel in mijn webshop?! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wilma de Ruiter 

 
www.dr-am.nl 
 
U ontvangst deze nieuwsbrief omdat u in het verleden een ambachtelijk gemaakt product bij mij heeft besteld,  van iemand cadeau heeft 
gekregen,  of – geheel vrijblijvend – kenbaar heeft gemaakt belangstelling te hebben voor (één van) mijn producten.  
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur een mail naar dramnl@dr-am.nl. 
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