NIEUWSBRIEF dR-am (de Ruiter ambachtelijke meubels) - augustus 2021
Yes, back in business!
Sinds januari 2021 ben ik helaas al uit de running, maar –GOED NIEUWS- met ingang van 1
september a.s. ben ik voldoende hersteld om mijn werkzaamheden weer op te pakken.
Mijn werkplaats gaat dan weer open; in eerste instantie voor 2 dagen in de week, zodat ik mijn
werkzaamheden rustig kan opbouwen. Iedereen die de afgelopen periode contact heeft gezocht of
geprobeerd heeft een bestelling te plaatsen, krijgt van mij een mailtje om te inventariseren of de
bestelling nog actueel is. Ik vind het belangrijk om mijn werkvoorraad helder te krijgen en daarmee
aan de slag te gaan. Ik kan nu weer hout inkopen en machineren.
Ik ben blij u weer van dienst te kunnen zijn en hoop dat u begrip heeft voor de wachttijd die er
ongetwijfeld zal ontstaan door het feit dat ik uitgevallen ben en nu mijn werkzaamheden weer rustig
opbouw; het is helaas niet anders. Mocht u in de tussentijd een alternatief of andere oplossing
hebben gevonden, of de wachttijd te lang vinden, dan heb ik daar alle begrip voor en kan uw
bestelling geannuleerd worden. Wilt u, in dat geval, mij alvast daarover informeren via een mailtje
aan wilma@dR-am.nl.
Ik word bij terugkomst helaas geconfronteerd met het feit dat in de afgelopen periode de prijzen van
hout zijn gestegen in verband met schaarste. Ik probeer mijn prijzen voor de reeds bestelde
producten zoveel mogelijk ongewijzigd te laten, maar bij een enkel product, dat al heel scherp
geprijsd was, ontkom ik er echter niet aan. Mocht dat bij uw bestelling het geval zijn, dan zal ik u
daarover op voorhand informeren.

Accessoires
In de afgelopen periode kon ik wel nadenken over wat kleine accessoires, waarvoor ik nog resthout
had liggen.

- Kerst 2021
Voor 2021 niet een nieuw model kerstboompje, maar een kerstster. Ik heb
een model in elkaar gezet met veel zaag- en lijmwerk, dat ik in
oktober/november zal gaan promoten. Deze kerstster is nu al voor u te
bestellen in de voorverkoop. Doorsnede is 30 cm. Voor meer info zie mijn
webshop https://www.dr-am.nl/product/kerstster-model-2021/
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- Boekhoek
In de loop der jaren heb ik veel ideeën verzameld met het idee; “ga
ik nog eens maken als ik tijd heb”. Zo ook deze boekhoek, of
bladwijzer; hoe je hem ook noemen wilt. Handig om je boek even
op weg te leggen als er wat anders tussendoor komt. Er is plek voor
een leesbril en daarnaast is het ook een eyecatcher in de kamer.
Van wat mooie plankjes beuken heb ik inmiddels 2 exemplaren
gemaakt. Voor meer info zie mijn webshop
https://www.dr-am.nl/product/boekoek-bladwijzer/

- Bijzettafeltje
Verder heb ik het inschuifkrukje dat in mijn portfolio staat verder
uitgewerkt en van iets dikker hout gemaakt.
Het is nu goed te gebruiken als bijzettafeltje en is, door haar sierlijke
vormen, een aanwinst voor iedere woon- of slaapkamer. Ook erg leuk om
van een kleurtje te voorzien voor een heel ander resultaat. Voor meer info
zie mijn webshop
https://www.dr-am.nl/product/bijzettafeltje-inschuifmodel/

- Bestek-leggers
De houten bestek-leggers, die al enige tijd in mijn webshop staan,
heb ik op verzoek van een potentiële klant aangepast. Nu is er
ruimte voor zowel het bestek voor het voor- als het hoofdgerecht
(of hoofdgerecht en dessert). Voor meer informatie zie mijn
webshop https://www.dr-am.nl/product/bestekleggers/ .

Ook dat is dus mogelijk: een bestaand product aanpassen aan uw eigen wensen.
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Mogelijkheden
Daarnaast zijn er ook wel eens situaties dat er een aangepast
model meubel moet komen, bijv. als er geen vensterbank bij een
raam is, maar men toch iets voor het raam wil zetten.
Als een klant dan een idee heeft, is het mogelijk dit – na overleg
en afstemming over de prijs - op maat te maken. In dit geval heb
ik voor mijn dochter 2 bijzettafeltjes gemaakt van hetzelfde eiken
als waarmee de trap bekleed is, en afgewerkt met dezelfde olie
als waarmee de vloer gedaan is. Zo wordt het één geheel en oogt
het rustig.
Last minute?
Bedenkt u op het laatste moment dat u nog een mooi houten kado nodig heeft? Kijk dan eens in de
categorie [direct leverbaar]. Deze heeft een wisselende samenstelling en groot voordeel: ik kan het
gewenste product meteen aan u opsturen (of laten afhalen). Zie voor meer info
https://www.dr-am.nl/shop-op-voorraad/
Tot snel in de webshop?

Met vriendelijke groet,
Wilma de Ruiter

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 dan een mail naar wilma@dr-am.nl.
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 het betreffende product. Door deze
interactie gaat de website wat meer leven. Alvast bedankt!
Social media
dR-am is te liken en te volgen op facebook en op Instagram.
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