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Nieuws van Piramide Podium 

Kaartenactie 

Ook tijdens de 2e lock down is Piramide Podium nog volop in bedrijf geweest. 

De lessen voor de praktijkleerlingen konden gelukkig gewoon doorgaan en ook 

de activiteiten voor het Podium.  

Wij zijn nog een tijdje doorgegaan met de 

acties voor diverse instellingen. Rond 

Pasen hebben wij nog honderden kaarten 

en “paasdoosjes” afgeleverd bij 

zorginstellingen. Met dank aan collega’s 

voor het doneren van deze doosjes. Ook dit 

keer hebben wij weer hele leuke reacties 

gehad.  

Voor het Westerhonk zijn de leerlingen 

een aantal weken bezig geweest met het ontwerpen, printen en binden van 100 

kalenders. Deze hebben wij feestelijk uitgereikt aan het personeel van 

Westerhonk. Zij kwamen de kalenders ophalen en brachten een mooie taart uit 

eigen keuken mee. In totaal 

hebben wij zo’n 2500 

kaarten, 200 sleutelhangers 

en 100 kalenders gemaakt. 

Dit vind ik een geweldige 

prestatie van onze 

leerlingen en ik ben 

supertrots op deze kanjers!  

 

Stagebedrijf Piramide Podium 

Naast de ICT stagiaire hebben we ook aan 2 MBO studenten een stageplek 

kunnen bieden. In coronatijd was het heel moeilijk om aan een stageplek te 

komen. 2 A4 leerlingen hebben deze periode hun stage bij het Podium vervuld, 

zij zijn van grote waarde geweest! Een van deze leerlingen  kan geheel 

zelfstandig alle opdrachten voor de lasercutter verwerken. Software, bedienen 

van het apparaat, instellingen, materiaalkennis… hij beheerst het allemaal. Hij 

gaat na de vakantie de nieuwe ICT’er inwerken en hij gaat een aantal leerlingen 

wegwijs maken in de software en bediening van de lasercutter. Kennis delen is 

belangrijk…  
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Natuurlijk werkt ook onze trouwe vrijwilliger K. V. nog steeds op het Podium, 

juist in coronatijd was dit voor hem heel belangrijk. Ook oud-leerling C.M.  is 

nog steeds druk bezig voor het Podium, vanwege corona en haar gezondheid 

lukt het niet altijd om op locatie te werken maar ook thuis is zij bezig met het 

bedrukken van diverse artikelen. Inmiddels hebben wij al bestellingen lopen 

voor bedrukte tasjes. 

Het is zo leuk om te zien hoe onze leerlingen groeien en zich ontwikkelen. Wij 

hebben nu een goed georganiseerd team waarbij de leerlingen samenwerken en 

hun talenten in kunnen zetten. Zij vullen elkaar goed aan, zij zien ook hoe 

belangrijk hun rol in het totaalplaatje is. De een is goed in ontwerpen en de 

ander goed in het bedienen van de apparaten, maar alle skills zijn nodig om tot 

een eindproduct te komen. Ook werken zij vaak samen met de mbo stagiaires en 

vrijwilligers.  

Alle facetten die bij een bedrijf horen komen aan de orde, van het registreren 

van een opdracht, controleren, tellen, berekenen van prijzen en bestellen en 

inkoop van materiaal.  Ook hebben we regelmatig brainstormsessies om ideeën 

op te doen voor nieuwe producten. 
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De afgelopen periode hebben wij weer veel opdrachten binnen gekregen. 

Bestaande klanten weten ons nog steeds te vinden maar we hebben ook een 

aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen. 

Bestellingen/opdrachten: 

Lasercutter 

We hebben zoveel opdrachten voor de lasercutter dat deze hele dagen in gebruik 

is. Even zag het ernaar uit dat wij tot na de zomervakantie het zonder ICT 

stagiaire moesten stellen. Gelukkig kwam Younes op ons pad, samen met Vivek 

is hij de afgelopen periode verantwoordelijk geweest voor het verwerken van 

alle opdrachten voor de lasercutter. 

Een overzicht van de opdrachten: 

Jolanthe van den Berghe eerder betrokken bij Villa Ockenburg heeft een 

brasserie geopend in Loosduinen “Brasserie OCK op ’t plein”. Zij heeft bij ons 

een hele grote bestelling geplaatst. Wij hebben voor de 

inrichting van haar nieuwe zaak heel veel artikelen 

gegraveerd, o.a. snijplanken, klemborden, glazen etc. De 

leerlingen hebben alle ontwerpen gemaakt, Een van onze 

leerlingen  heeft b.v. tekeningen gemaakt van de molen in 

Loosduinen, deze zijn gescand en overgezet op hout. Ook 

verkoopt Jolanthe een aantal van onze producten zoals 

sleutelhangers en ansichtkaarten. Na een bericht op haar 

facebookpagina werden wij benaderd door een aantal 

bedrijven/particulieren. Hieruit kwamen een aantal 

opdrachten voort, zoals:  

• Een reclamebureau had een spoedklus voor de gemeente Loosduinen, 

binnen een paar dagen zijn er 40 snijplanken gegraveerd..  

• Leon Harinck van Villa Ockenburg zag de foto’s op Jolanthe’s site en ook 

hij had een grote bestelling voor de Villa. Snijplanken, sleutelhangers, 

onderzetters, wijnkistjes, tasjes etc. Ook deze bestelling hebben de 

leerlingen weer op tijd afgekregen. 

• Het bestuur van de molen de Korenaer in Loosduinen heeft bij ons een 

naambord laten graveren, bij het ophalen van de bestelling waren zij zo 

enthousiast over onze producten dat wij voor het 300 jarig bestaan 100 

sleutelhangers gaan maken. Ook in het winkeltje bij de molen willen ze 

een aantal van onze producten gaan verkopen.  
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Naast bovenstaande nieuwe klanten hebben wij ook veel opdrachten van 

bestaande klanten ontvangen. Voor de Basisschool de Wissel hebben wij 

sleutelhangers, letters en cijfers gemaakt. 

Collega’s weten ons ook goed te vinden voor snijplanken, sleutelhangers, 

kraamcadeau ‘s etc. etc. Voor het SO hebben wij weer onderzetters gemaakt 

voor leerlingen van groep 8. 

Overige opdrachten: 

 

• De verkoop van kaarten gaat nog steeds erg goed. Verhuiskaarten, 

kerstkaarten, paaskaarten zowel in opdracht als verkoop van onze eigen 

collectie. 

• Voor het SO zijn inmiddels zo rond de 100 vriendenboekjes gemaakt.  

• Voor villa Ockenburg wordt nu hard gewerkt aan het ontwerpen van 

kalenders en ansichtkaarten. Deze bestelling wordt na de vakantie afgerond. 

• Ook aan onze eigen collectie wordt hard gewerkt, inmiddels zijn er weer 

leuke doosjes en labels gemaakt. De leerlingen snijden papier met de 

embrossingmachine, daarna worden de doosjes en labels gevouwen, geplakt 

etc. 

• Drukwerk voor het VSO zoals informatieboekje. 

• Diverse spellen gemaakt voor collega’s VSO. 

• Lamineerwerk. 

• Printen van etiketten. 

• Visitekaartjes. 

• Maskers en kaarten voor Westerhonk. 
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Website 

• Deze site wordt nog steeds door de leerlingen bijgehouden.  

• Nieuwe producten worden gefotografeerd en op de site geplaatst.   

 

Wat voorbeelden/foto’s: 
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