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NIEUWSBRIEF dR-am (de Ruiter ambachtelijke meubels) -  december 2022 
 

 
 
Nieuwsbrief 

Het is alweer eventjes geleden dat ik een nieuwbrief heb verstuurd. Het is ook alleen maar zinvol als 

ik iets te melden heb, wat nu het geval is. 

In 2022 heb ik mijn werkzaamheden volledig opgepakt en geprobeerd de achterstand uit 2021 zoveel 

mogelijk weg te werken. Daar ben ik aardig in geslaagd; bijna weer bij en daarna kan ik aan de slag 

om een voorraad op te bouwen. Ik ga ervoor!  

 

Producten 

Het is leuk om te constateren dat de multifunctionele kledingladder nog steeds een succes is. Op dit 

moment heb ik er 178 gemaakt in verschillende houtsoorten en verschillende maten. Sommige 

ladders zijn opgehaald, maar ik heb er ook veel via de post opgestuurd. Altijd een hele klus om ze 

goed en stevig ingepakt te krijgen. Fijn om te zien dat jullie beseffen dat afwijkende maten ook 

mogelijk zijn en dat de ladders daardoor beter passen in jullie eigen omgeving.                                                                                                                                                             

Wie de kledingladder nog niet kent, kijk eens gerust op de website https://www.dr-am.nl/ladders/ 

Ook de bestekleggers vinden gretig aftrek. Zelfs restaurants hebben hun weg naar mij/mijn webshop 

gevonden; dat maakt mij #trots! Thuis heb ik uiteraard ook een setje en als er gasten komen eten, 

liggen ze zeker op tafel. Ook met Kerst gaan we de tafel weer mooi dekken! De bestekleggers zijn er 

in 2 maten, zoals te zien is op de website https://www.dr-am.nl/shop-accessoires/ . 

Voor de Kerst heb ik uiteraard weer kerststerren en kerstbomen gemaakt; net als andere jaren in 

kleine oplage. Van de kerststerren heb ik op dit moment nog 3 exemplaren op voorraad. 

Belangstelling? Kijk op de website https://www.dr-am.nl/product/kerstster-model-2021/ . 

Dit is maar een greep uit mijn producten. Voor alle andere mooie producten verwijs ik graag  naar 

mijn webshop https://www.dr-am.nl/ . 

 

Last minute? 

Bedenk je op het laatste moment dat je nog een mooi houten kado nodig hebt als bijv. kerstkado of 

verjaardagskado? Kijk dan eens in de categorie [direct leverbaar]. Deze heeft een wisselende 

samenstelling en een groot voordeel: ik kan het gewenste product meteen aan jou opsturen (of laten 

afhalen). Zie voor meer info https://www.dr-am.nl/shop-op-voorraad/. 

 

Mogelijkheden / Samenwerking 

Heb je zelf een idee en staat het (nog) niet in mijn webshop, of wil je een product uit mijn webshop 

naar eigen idee aanpassen, dan kunnen we de mogelijkheden bespreken. Je kunt mij altijd even 
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mailen of bellen. Zie voor mijn gegevens https://www.dr-am.nl/contact/. Betreft het een grotere 

opdracht (bestaand product of nieuw), dan kan het zijn dat mijn collega Rien Spakman een deel van 

het werk voor zijn rekening  neemt. Het afgelopen jaar heb ik steeds vaker met hem samengewerkt 

en hebben we wekelijks contact. We hebben dezelfde opleiding gedaan bij De Schrijn en ook bij hem 

is jouw opdracht in vertrouwde handen; weet ik uit ervaring.  

 
2022 → 2023 

Mocht ik je niet meer spreken, dan alvast mooie feestdagen en een gezond 2023. Geniet van het 
leven! 

 
 
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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