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Montagehandleiding
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EXTRA’S
MONTAGE
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DEMONTAGE
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STEIGER
LAYHER
De steiger van de ‘UNDER CONSTRUCTION’ tentoonstelling is de allround steiger van
het merk Layher. Het allround systeem is snel te monteren en bestaat in het algemeen uit
voetspindels, voetstukken, staanders, liggers en diagonalen.
Hieronder vind je een gedetailleerde montagehandleiding specifiek voor deze tentoonstelling,
meer info zoals gebruikersinstructies en brochures over het allround steigersysteem kan hier
gevonden worden:
https://www.layher.nl/service/downloads-pdf-documentatie/
Bestellijst Layher:

aantal

Artikelnr

Omschrijving

4

2608/108

AR HOR. DIAGONAAL (SPIEKOP) 1.09x1.09m

2

0702/268

AR HOR. DIAGONAAL (SPIEKOP) 2.07x1.09m RECHTS

80

2601/109

AR LW LIGGER 1.09m

4

2601/207

AR LW LIGGER 2.07m

6

2602/022

AR ROZETKOPPELING (T.B.V. STAANDER) 22mm

18

2604/250

AR STAANDER 2.50m ZONDER PEN

6

2604/050

AR STAANDER 0.50m ZONDER PEN

20

2681/109

AR LW DIAGONAAL 1.09x1.00m

4

3862/109

VL STALEN VLONDER T9 1.09x0.32m BUISOPLEGGING

24

4001/060

AC VOETSPINDEL 0.60m

24

6494/533

AC KUNSTSTOF AFWERKDOP DIA. 48.3mm ROND (BINNEN)

2

9650/004

AC STAPELBAK 1.25x0.85x0.60m GEGALVANISEERD

2

STEIGER
CHECKLIJST
Artikelnr

Omschrijving			

Aantal

2601/109

AR LW LIGGER 1.09m

76 stuks

		
		
met groene spanringen
		
en PVC buis

2 stuks

		
1 stuk
		

met de titel van de expo

1 stuk

2601/207

4 stuks

AR LW LIGGER 2.07m

4 stuks

2608/108
AR HOR. DIAGONAAL 		
		(SPIEKOP) 1.09x1.09m

3

STEIGER
CHECKLIJST
Artikelnr

Omschrijving			

Aantal

0702/268

AR HOR. DIAGONAAL 		
(SPIEKOP) 2.07x1.09m

2 stuks

		RECHTS

2602/022
AR ROZETKOPPELING
		(T.B.V. STAANDER)

6 stuks

		22mm

2604/250
AR STAANDER 2.50m 		
		ZONDER PEN

18 stuks

2604/050
AR STAANDER 0.50m 		
		ZONDER PEN
		
3 cm afgekort!

6 stuks

2681/109
AR LW DIAGONAAL 		
		1.09x1.00m

20 stuks

3862/109
VL STALEN VLONDER
		T9 1.09x0.32m 			
		BUISOPLEGGING

4 stuks

4

STEIGER
CHECKLIJST
Artikelnr

Omschrijving			

Aantal

4001/060
AC VOETSPINDEL
		0.60m

24 stuks

6494/533
AC KUNSTSTOF
		AFWERKDOP DIA.

24 stuks

		48.3mm ROND
		(BINNEN)
9650/004
AC STAPELBAK 			
		1.25x0.85x0.60m
		GEGALVANISEERD

		

2 stuks

Curverbox

5

STEIGER
CHECKLIJST
Extra’s

snelbinders en spinhaken

krijtbord bovenaan

krijtbord onderaan

rooster bovenaan

Rooster bovenaan

Rad

6

STEIGER
CHECKLIJST
Extra’s

Selfie spiegel

folderhouder blauw

folderhouder oranje

Speelmat

Plank voor tafel

Stiftenhouden voor krijtstift

7

STEIGER
CHECKLIJST
Banners (op de achterzijde van elke banner kan je de overeenkomstige letter vinden)
BANNERS A		

4 stuks

BANNERS B		

2 stuks

BANNERS C		

2 stuks

BANNERS D		

5 stuks

BANNERS E		

8 stuks

BANNERS F		

3 stuks

BANNERS G		

6 stuks

ROLBANNER

1 stuk

ZETELS		

4 stuks

BENODIGDHEDEN
- Hamer
- Waterpas
- Ladder
- Handschoenen
- 95Okg gewicht, indien de steiger buiten wordt opgesteld

8

STEIGER
ORIËNTATIE

			
De volledige opstelling meet 6,5m op 4,5m. Maar voorzie voldoende ruimte ook rondom
de opstelling zodat men rond de opstelling kunnen wandelen. Hou ook rekening mee dat
aan één zijde van de stelling nog een speelmat komt.

INGANG

			

9

STEIGER
MONTAGE
			

STAP 7 STAP 1
STAP 8
STAP 9
STAP 6

STAP 2
STAP 3

STAP 4

STAP 5

10

STEIGER
STAP 1

STAP 1

11

STEIGER

STAP 1

STAP 1

Zet 6 voetspindels klaar op
ongeveer een meter afstand.

Draai de spindels helemaal naar
beneden.

Leg 5 groepjes van 3 dwarsliggers
klaar, 1 groepje van 2 normale
dwarsliggers en 1 groepje met de 2
liggers met de groene spanringen
en PVC buis.
Schuif 4 staanders over 4
voetspindels.
12

STEIGER

STAP 1

STAP 1

Zet de eerste helft van de toren
op. Begin met het monteren van
de dwarsligger op het hoogste
punt van de toren. Schuif de
dwarsligger loodrecht op de rozet
van de staander en draai de pin 90°
omhoog.

Schuif de pin loodrecht naar
beneden door de rozet heen.

Druk aan.
Wanneer de volledige stelling is
opgezet kan de pin volledig worden
vastgezet door met een hamer
boven op de pin te kloppen.
13

STEIGER

STAP 1

STAP 1

Monteer de rest van de toren zoals
op de foto.

Check regelmatig of de stelling
loodrecht staat met de waterpas.

14

STEIGER

STAP 1

STAP 1

Je kan de hoogte van de stelling
regelen met behulp van de
draaibare spindelvoet.

P.S. laat
nooit een
staander alleen
rechtopstaan
zonder dat
iemand hen
vasthoudt

15

STEIGER

STAP 1

STAP 1

Monteer de 2 dwarsliggers met de
groene spanringen en de PVC buis.

Plaats 2 vlonders zoals op de foto.

Vergeet niet regelmatig de
slagpennen vast te slaan met
behulp van de hamer.
16

STEIGER

STAP 1

STAP 1

Draag de stapelbak in de toren met
de 4 voeten op de 2 vlonders.

OPMERKING
Indien de 2 titelborden van de stelling al
gemonteerd zijn op de horizontale liggers
worden zij hier bovenaan gemonteerd.

17

STEIGER
STAP 2
STAP 2

18

STEIGER

STAP 2

STAP 2

Zet 3 voetspindels klaar, 3
staanders met de extra rozet en 3
groepjes van 3 liggers.

Plaats de staander met extra rozet
zodanig dat de klem van de rozet
evenwijdig met de ligger is, dus
niet loodrecht met de ligger.

Monteer de liggers
19

STEIGER
STAP 3

STAP 3

20

STEIGER
STAP 3

STAP 3

Zet 3 voetspindels, 5 groepjes
van 2 dwarsliggers en 3 korte
staanders klaar.

Draai de spindel hoog genoeg
zodat de korte staander op de
spindel rust.

Het is niet nodig om de laatste
2 liggers al te monteren. Later
worden de zetels gemonteerd.
21

STEIGER
STAP 4

STAP 4

22

STEIGER
STAP 4

STAP 4

Zet 2 voetspindels; 3 liggers, 2
staanders en 2 horizontale liggers
van 2,07m klaar.

Monteer zoals op foto.

23

STEIGER
STAP 5			

STAP 5

24

STEIGER
STAP 5			

STAP 5

Bouw hieraan een toren zoals stap
1.

25

STEIGER
STAP 5			

STAP 5

26

STEIGER
STAP 6
STAP 6

27

STEIGER
STAP 6

STAP 6

Net zoals stap 2

28

STEIGER
STAP 7

STAP 7

29

STAP 7

STEIGER
STAP 7

Monteer 2 horizontale liggers
van 2,07m zodat je een stabiele
constructie krijgt. De diagonalen
worden later pas gemonteerd.

30

STEIGER
STAP 8

STAP 8

31

STEIGER

STAP 8

STAP 8

Net zoals stap 3

32

STEIGER

STAP 8

STAP 8

Leg alle zetelsbanenrs klaar. Bij
de banners die een kleurverloop
hebben zit de donkerste kleur
steed vanboven.

Haal één van de liggers los en
schuif ze door de lussen van de
banner.

VERBETER

DE WERELD
ZETEL
VANUIT JE
LUIE ZETEL

AAN HET DROMEN
VAN EEN BETERE WERELD

ZETEL

ZETEL

LOKAA

33

STEIGER

STAP 8

STAP 8

Doe hetzelfde met de onderkant.

Monteer .de ander banner

34

STEIGER

STAP 8

STAP 8

Monteer de andere twee zetels op
dezelfde manier

DURADOURO COCKTAIL
Duradouro is Portugees voor
‘duurzaam’

VERBETER
DE WERELD
VANUIT JE
LUIE ZETEL

DE WEREL

Bereiding
Meng alle ingrediënten met voldoende ijs. Werk de cocktail af met verse
muntblaadjes. Wil je de cocktail op voorhand bereiden, voeg dan het bier

€4.000

en de limonade pas de dag zelf toe.
Voor de alcoholvrije versie gebruik je enkel de worldshake, limonade en
munt.
Recept: Giovani Oosters

WIE GAAT

8 blaadjes munt
7 g BIO Mascobadorietsuiker*
150 ml Worldshake*
100 ml pilsbier
75 ml rum*
225 ml BIO limonade*
*Verkrijgbaar in je Oxfam-Wereldwinkel

HET DUURZAME ONTW

Houd de 5 P’s in evenwich

Duurzaam leven betekent dat je de wereld niet mag opgebruik

nu alles opdoen, is er niets meer als jullie groot zijn. Of voor jul

kinderen. Of voor de mensen die nu aan de andere kant van de

leven. We gaan dus samen duurzamer gaan leven. Maar hoe? D
P’s in evenwicht te brengen. Lukt het jou? Probeer maar!
DE SPELREGELS:
1. Rol de speelmat uit.

2. Kies een scheidsrechter. Deze persoon draait aan het rad en
instructies aan de spelers.
3. Elke speler gaat aan één van de zijden van de mat staan. Dit
beginpositie.

4. De jongste speler mag beginnen. De scheidsrechter draait a

De speler plaatst de juiste hand/voet op de juiste kleur. Daarn
beurt aan de andere spelers.

5. Wie valt moet aan de kant. Diegene die het laatst overblijft w
spel!
6. Post je grappigste foto’s: #GlobalGoals
SUCCES!
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STEIGER

STAP 8

STAP 8

Demonteer de bovenste ligger,
schuif deze door de scrolbanner
en monteer opnieuw. Let op dat
de groene klemmen naar boven
wijzen.

Monteer de middelste ligger door
de scrolbanner heen. Demonteer
de onderste ligger, schuif deze
door de banner heen.
36

STEIGER

STAP 8

STAP 8

Let op, de groene klemmen van
de onderste ligger moeten naar
beneden wijzen.

37

STEIGER
STAP 9
STAP 9

38

STEIGER
STAP 9

STAP 9 a
OPMERKING
Indien de constructie buiten opgesteld wordt is het nodig om de stapelbakken te vullen met
950 kg gewicht. Dit gewicht werd bepaald door een veiligheidstudie van Layher specifiek voor
deze opstelling. De veiligheidstudie kan in bijlage gevonden worden.

39

STEIGER
STAP 9

STAP 9 b

Begin met het monteren van
de bovenste 6 horizontale
diagonalen. Monteer zoals op het
bovenaanzicht is weergegeven.

40

STEIGER
STAP 9

STAP 9 b

41

STEIGER
STAP 9 b

Vervolgens monteer de verticale
diagonalen. Kijk goed naar de
volgende aanzichten en monteer de
diagonalen zoals op het plan. Let
op dat alle diagonalen in de torens
naar binnen worden gemonteerd.
Ook de richting van de verticale
diagonalen is belangrijk.

42

STEIGER
STAP 9 b
TOREN 1

ZIJKANT 1

ZIJKANT 2
TOREN 2

43

STEIGER
STAP 9 b
TOREN 1

44

STEIGER
STAP 9 b
ZIJKANT 1

45

STEIGER
STAP 9 b
TOREN 2

46

STEIGER
STAP 9 b
ZIJKANT 2

47

EXTRA’S
Hoe bevestig je een spinhaak?

TIP
gebruik andere spinhaken om je
vingers te sparen. Bevestig de
spinhaken zover mogelijk op de
uiteinden van de ligger zodat de
banner mooi strak kan spannen.

48

EXTRA’S
Hoe bevestig je een spinhaak?

49

EXTRA’S
Hoe maak je een spinhaak los?

50

EXTRA’S
Hoe bevestig je een spinhaak aan een
banner?

Maak hierbij gebruik van een
andere spinhaak.

Span de banner met minimum 8
spanhaken in de 4 hoeken, waar
mogelijk.
51

EXTRA’S
AANBRENGEN VAN BANNERS
Elke banner is gemakeerd met een letter. Deze letter duidt de plaats aan op de stelling waar de
banner moet worden aangebracht. Hieronder vind je foto’s van alle aanzichten van de stelling.
Alle banners A worden aangebracht op zijkant A, alle banners B op zijkant B, enzoverder.

BANNERS

A							4stuks

WERKEN AAN EEN DUURZAME WERELD

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

Duurzaam betekent:
genoeg voor iedereen voor altijd.

Een concreet plan om de
wereld te verbeteren.

De realiteit dwingt ons om duurzamer te gaan leven. Dan houd je

Gezamenlijk legden de regeringsleiders van alle 193 landen een aantal

De SDG’s zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. De
Millenniumdoelstellingen waren bedoeld om iets te doen aan het
armoedeprobleem. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen beogen
dit ook, maar zij pakken tegelijk ook het klimaatprobleem aan.

ook rekening met de anderen en met de planeet. Je leeft op

afspraken vast om met zijn allen duurzamer te gaan leven: de Duurzame

De Millenniumdoelstellingen liepen tot 2015. De Duurzame

zo’n manier dat je anderen - hier en elders, nu en later -

Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals. (SDG’s)

Ontwikkelingsdoelstellingen startten meteen daarna en lopen tot 2030.

ook een menswaardig leven laat hebben.
De uitdagingen zijn hetzelfde in het Zuiden
en het Noorden. Ook de oplossingen

GEEN
ARMOEDE

GEEN
HONGER

GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN

BETAALBARE EN
DUURZAME
ENERGIE

EERLIJK WERK EN
ECONOMISCHE
GROEI

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

vinden we in het Zuiden en het Noorden.

KWALITEITSONDERWIJS

GENDERGELIJKHEID

SCHOON WATER
EN SANITAIR

DUURZAME STEDEN
EN
GEMEENSCHAPPEN

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

Mensen in andere landen kunnen leren
van ons. Wij kunnen van hen leren.

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

EINSTEIN ZEI
“We kunnen onze problemen niet
oplossen met de denkwijze die
ze eerder heeft gecreëerd.”

DEZE TENTOONSTELLING
Deze reizende tentoonstelling is een uitnodiging om aan de slag te gaan
met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Maar ook een

Stellingen zijn hier een sterk symbool van. Universeel herkenbaar en

uitnodiging om met de tentoonstelling zelf aan de slag te gaan. De

overal verkrijgbaar in lokale materialen. Wereldwijd staan stellingen voor

materialen vind je op www.west-vlaanderen.be/wereldhuis. Op die

verandering, vooruitgang en handen uit de mouwen steken. Ze nodigen

LEVEN IN
HET WATER

LEVEN OP
HET LAND

VREDE,
VEILIGHEID EN
STERKE PUBLIEKE
DIENSTEN

PARTNERSCHAP
OM DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN

DE VIJF P’S IN EVENWICHT

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vertrekken vanuit een
positief wereldbeeld: samen bouwen aan een duurzame toekomst.

uit om mee te bouwen aan die toekomst als een wereldburger.

KLIMAATACTIE

manier kan iedereen die dat wil zijn eigen tentoonstelling maken of
kopiëren. Alles is zo gepresenteerd dat ook buitenlandse partners er
mee aan de slag kunnen.

De SDG’s zijn enkel duurzaam wanneer de volgende 5 P’s in balans zijn.
1. PLANET

Zorg dragen voor de planeet zodat volgende

2. PEOPLE

Alle mensen verdienen een goed en aangenaam

generaties ook van de natuur kunnen genieten.
leven.
3. PROSPERITY

Een goed draaiende economie is belangerijk voor
een hoge levenskwaliteit.

4. PARTNERSHIP

Samenwerken is de sleutel om de Duurzame

5P’S

Ontwikkelingsdoelstellingen bereiken.
5. PEACE

Je kan maar een goed evenwicht tussen Planet,
People en Prosperity hebben als er vrede is en
iedereen ervan kan genieten.

Mede mogelijk gemaakt door:
CREALINK

HIER KOMT FOTO STELLING AZIË

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
WERELDHUIS WEST-VLAANDEREN
URBANIZE STUDIO x SIMON DESSAUVAGE
UNITED NATIONS REGIONAL INFORMATION CENTRE

Meer info over het ontlenen van deze tentoonstelling:
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis
wereldhuis@west-vlaanderen.be
051/26 50 50
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EXTRA’S
AANBRENGEN VAN BANNERS
BANNERS B							2stuks
											+ 2 zetels

VERBETER

DE WERELD
ZETEL

JIJ

VANUIT JE
LUIE ZETEL

AAN HET DROMEN
VAN EEN BETERE WERELD

ZETEL

ZETEL

JIJ
(KIDS)

LOKAAL

53

EXTRA’S
AANBRENGEN VAN BANNERS
BANNERS

GLOBALISERING
GLOBALISERING
IS TWEERICHTINGSVERKEER
IS TWEERICHTINGSVERKEER

C							2stuks

DIVERSITEIT
MAAKT ONSDIVERSITEIT
STERKER
MAAKT ONS STERKER

VREDE
VREDE
IS MENSENWERK
IS MENSENWERK

MONDIALE
GLOBALISERING
IS TWEERICHTINGSVERKEER
MONDIALE
BETROKKENHEID
BEGINT BIJ BETROKKENHEID
JEZELF
BEGINT BIJGLOBALISERING
JEZELF
IS TWEERICHTINGSVERKEER
DUURZAME
DUURZAME
ONTWIKKELING
ONTWIKKELING
VOOR NU EN
LATER
VOOR NU EN LATER

DUURZAME
ONTWIKKELING
VOOR NU EN LATER

DUURZAME
ONTWIKKELING
VOOR NU EN LATER

DIVERSITEIT
MAAKT ONS STERKER

DIVERSITEIT
MAAKT ONS STERKER
MONDIALE
BETROKKENHEID
BEGINT BIJ JEZELF

MONDIALE
BETROKKENHEID
BEGINT BIJ JEZELF

EVENWICHTIGE
EVENWICHTIGE
VERDELING
VERDELING
OP WERELDSCHAAL
OP WERELDSCHAAL
VREDE
IS MENSENWERK

VREDE
IS MENSENWERK

EVENWICHTIGE
VERDELING
OP WERELDSCHAAL

EVENWICHTIGE
VERDELING
OP WERELDSCHAAL
BURGERS EN SAMENLEVING
NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID

BURGERS EN SAMENLEVING
BURGERS EN SAMENLEVING
MENSENRECHTEN
NEMEN
VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR IEDEREEN, ALTIJD EN OVERAL
NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID

Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden

BURGERS EN SAMENLEVING

NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID
Wereldhuis West-Vlaanderen, Hugo Verrieststraat 22, 8800
Roeselare - www.west-vlaanderen.be/wereldhuis - www.facebook.com/wereldhuiswvl

MENSENRECHTEN
MENSENRECHTEN
VOOR IEDEREEN,
ALTIJD EN OVERAL
VOOR IEDEREEN, ALTIJD EN OVERAL

MENSENRECHTEN
VOOR IEDEREEN, ALTIJD EN OVERAL

Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden

Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden
Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden

Wereldhuis West-Vlaanderen, Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare - www.west-vlaanderen.be/wereldhuis - www.facebook.com/wereldhuiswvl

Wereldhuis West-Vlaanderen, Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare - www.west-vlaanderen.be/wereldhuis - www.facebook.com/wereldhuiswvl
Wereldhuis West-Vlaanderen, Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare - www.west-vlaanderen.be/wereldhuis - www.facebook.com/wereldhuiswvl
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EXTRA’S
AANBRENGEN VAN BANNERS
BANNERS D							5stuks
											+ 2 zetels

DURADOURO COCKTAIL

FINANCIERING

Duradouro is Portugees voor
‘duurzaam’

DE WERELD VERBETEREN:

Bereiding
Meng alle ingrediënten met voldoende ijs. Werk de cocktail af met verse
muntblaadjes. Wil je de cocktail op voorhand bereiden, voeg dan het bier

€4.000 MILJARD

en de limonade pas de dag zelf toe.
Voor de alcoholvrije versie gebruik je enkel de worldshake, limonade en
munt.
Recept: Giovani Oosters

De ontwikkelingsdoelen
halen kost heel veel geld.

Belastingen
Landen in het Zuiden betalen mee via hun belastingsysteem. We hebben
een globaal eerlijk belastingsysteem nodig. We hebben sterke staten

In het Zuiden alleen al ongeveer 4.000 miljard euro. Dat klinkt niet alleen
gigantisch veel, dat is het ook. Maar het goede nieuws is dat er ook
gigantisch veel mensen kunnen bijdragen én ervan zullen profiteren.

150 ml Worldshake*

grootste belang.

Migranten sturen massaal geld naar hun thuisland. Ze sturen zelfs meer
dan drie keer zoveel als alle ontwikkelingssamenwerking samen. Het
opgestuurde bedrag wordt almaar groter. Ze sturen dit geld meestal
rechtstreeks naar familie. Die geven het uit. Dus de vraag naar goederen,
diensten, arbeid wordt groter. Daar profiteert iedereen van.

WIE GAAT DAT BETALEN?

8 blaadjes munt
7 g BIO Mascobadorietsuiker*

nodig. De solidariteit tussen arm en rijk overal ter wereld is van het

Remittances

Wie zal dat betalen?

Aid for Trade
Niet handel of hulp, maar handel én hulp. Nu al gaat één derde van de hulp
naar handel. Een effectieve vorm van hulp mag niet louter Profit zijn, ook
Planet en People moeten in beeld blijven!

100 ml pilsbier
75 ml rum*
225 ml BIO limonade*

Blijft ontwikkelingssamenwerking belangrijk?
Geld voor ontwikkelingssamenwerking is een financiële vertaling van

*Verkrijgbaar in je Oxfam-Wereldwinkel

internationale solidariteit. Het toont wat je als mens, organisatie of
overheid belangrijk vindt.
Bron 11.11.11

HET DUURZAME ONTWIKKELINGSSPEL
L
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NERSHI

P

R

L

RT
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R

moeten we samen met alle mensen ter wereld doen.
5. PLANET:

L

land waar ze zich goed voelen.

E

Er zijn veel problemen die we moeten oplossen. Dat

eerlijk voor betaald worden.

5. Wie valt moet aan de kant. Diegene die het laatst overblijft wint het

L

Alle mensen moeten in vrede kunnen leven in een

4. PARTNERSHIP:

P E AC

Mensen moeten een fijne job hebben. En daar

3. PEACE:
De speler plaatst de juiste hand/voet op de juiste kleur. Daarna is het de

spel!

E

L

2. PROSPERITY:
beginpositie.
4. De jongste speler mag beginnen. De scheidsrechter draait aan het rad.

SP

TY

belangrijk en heeft dezelfde rechten.

instructies aan de spelers.
3. Elke speler gaat aan één van de zijden van de mat staan. Dit is je

PRO

LE

Iedereen –man, vrouw, oud, jong, geel, groen, groot,
klein, van dichtbij of veraf, mooi, lelijk,…- is even

2. Kies een scheidsrechter. Deze persoon draait aan het rad en geeft

OP

RI

1. PEOPLE:

R

DE VIJF P’s:

R

DE SPELREGELS:
1. Rol de speelmat uit.

L

R

5 P’s

leven. We gaan dus samen duurzamer gaan leven. Maar hoe? Door de 5
P’s in evenwicht te brengen. Lukt het jou? Probeer maar!

beurt aan de andere spelers.

L

R

Houd de 5 P’s in evenwicht!
Duurzaam leven betekent dat je de wereld niet mag opgebruiken. Als we
nu alles opdoen, is er niets meer als jullie groot zijn. Of voor jullie
kinderen. Of voor de mensen die nu aan de andere kant van de wereld

R

VERBETER
DE WERELD
VANUIT JE
LUIE ZETEL

We hebben maar één wereld, we moeten daar zuinig
mee omspringen.

6. Post je grappigste foto’s: #GlobalGoals
SUCCES!
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SOLAR ZONDER GRENZEN IN TOGO

(VER)BOUW DUURZAAM

BURGEMEESTERSCONVENANT

WELKE VAKANTIE VERBRUIKT HET MEESTE ENERGIE?

A. Met de auto naar Limburg
om een weekend te gaan
fietsen.

B. Met het vliegtuig naar
Londen om musea te
bezoeken.

C. Met de trein twee weken
interrailen door Europa om
steden te bezoeken.

C. Met de bus naar Oostenrijk
om een weekje te wandelen.

De Provincie West-Vlaanderen steunt al jaren Solar Zonder Grenzen. Die organisatie
ontwikkelde zonnekiosken en lokaal geproduceerde ledlampen. Een lokale ondernemer in
het dorp krijgt een opleiding tot kioskhouder. Op zijn huis wordt een zonnepaneel
geïnstalleerd en in zijn huis komen er een batterij en een regelaar. Mensen in het dorp
kopen of huren een oplaadbare lamp en kunnen die - tegen een kleine vergoeding
- via de zonne-energie opladen. De kioskhouder betaalt een huurbedrag aan
Solar Zonder Grenzen. Met die opbrengst wordt alles onderhouden en -

VOOR DE PRODUCTIE VAN 1KG RUNDVLEES IS HEEL
WAT WATER NODIG. HOEVEEL DENK JE?

WAARAAN BESTEEDT EEN DOORSNEE HUISGEZIN HET
MEESTE ENERGIE?

A. 5.000 liter

A. Verwarmen van de woning. B. Gebruik van de wagen.

B. 15.000 liter

C. 40.000 liter

C. Op reis gaan.

wanneer nodig - vervangen. De lampen worden lokaal geproduceerd
en kunnen ook lokaal worden hersteld. Dit zorgt weer voor
kennisoverdracht en tewerkstelling. Het is beter voor het

Steeds meer West-Vlaamse
gemeenten ondertekenden
het Burgemeestersconvenant

klimaatverandering. In West-Vlaanderen is dit bijv. de stijging van de

Het Burgemeestersconvenant is door de Europese Unie in het leven

SDGs

energie (20 % van het totale energiegebruik uit hernieuwbare bronnen
halen). De gemeenten zetten zo in op omgaan met de gevolgen van
zeespiegel, watertekort, verzilting, toename van erosie, grotere kans op
overstromingen, meer hittestress enz.

geroepen om de lokale ambities op het vlak van energie en klimaat

BETAALBARE EN
DUURZAME
ENERGIE

kracht bij te zetten. Het past binnen de Europese 2020-doelstellingen.
Ondertekenaars engageren zich om tegen 2020 20 % minder CO2 op hun

milieu, maar ook economisch duurzaam. De gebruiker

grondgebied uit te stoten. Dit doen ze door in te zetten op efficiënt

heeft meer en goedkoper licht dan met olielampen of

energiegebruik (20 % minder energie uitstoten) en hernieuwbare

LEVEN IN
HET WATER

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

LEVEN OP
HET LAND

DUURZAME STEDEN
EN
GEMEENSCHAPPEN

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

Acasus
Wil je renoveren of plan je een volledige nieuwbouw? Ga dan voor
uitgebreid duurzaam bouwadvies bij de experts van Acasus. Dit is het
centrum duurzaam wonen, bouwen en renoveren van de Provincie

www.burgemeestersconvenant.eu
KLIMAATACTIE

West-Vlaanderen. De experten van Acasus verlenen onafhankelijk
advies aan burgers, gemeenten, scholen en vzw’s of verenigingen,
op het vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, materiaalkeuze
en premies.

PARTNERSCHAP
OM DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN

SDGs
BETAALBARE EN
DUURZAME
ENERGIE

wegwerpbatterijen. En de kioskhouder kan met de

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

DUURZAME STEDEN
EN
GEMEENSCHAPPEN

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

KLIMAATACTIE

opbrengst zijn brood verdienen. Om andere
HOEVEEL PROCENT VAN DE CHOCOLADE GEMAAKT
UIT AFRIKAANSE CACAO WORDT OOK IN AFRIKA ZELF
GEGETEN?
A. 3 %

B. 13 %

HOEVEEL MENSEN KUNNEN VOLWAARDIG ETEN VAN
HET VOEDSEL DAT VERLOREN GAAT?
A. 1 miljoen mensen
C. 2 miljard mensen

B. 1 miljard mensen

organisaties op een gelijkaardige manier

HOEVEEL VAN ZIJN TOTALE BUDGET GEEFT DE
PROVINCIE WEST-VLAANDEEN AAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING?
A. 0,1 %

IN HOEVEEL LANDEN IN HE ZUIDEN ONDERSTEUNT DE
PROVINCIE PROJECTEN?
A. Exact 3.

B. Minder dan 12.

C. Bijna 25.

D. Ongeveer 40.

een zonnekioskkit ontworpen.
SDGs

diagonalen
moeten in box?

GEEN
ARMOEDE

BETAALBARE EN
DUURZAME
ENERGIE

EINSTEIN ZEI

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

“Meer dan het verleden interesseert
mij de toekomst, want daarin ben ik
van plan te leven”

KLIMAATACTIE

solarzondergrenzen.be

WATERKRACHTCENTRALE IN OOST-CONGO
Om de onstabiele elektriciteitsvoorziening aan te pakken gebruiken ze in
Congo dikwijls generatoren op fossiele brandstoffen. Die zijn erg
vervuilend. Daar hebben de inwoners van Murhesa, met steun van de
Provincie West-Vlaanderen, iets op gevonden! Zij bouwden een
waterkrachtcentrale op de rivier Langa. Het stromende water dient om
met een kleine stuwdam en een turbine elektriciteit op te wekken. Dit

ENERGIE

www.acasus.be

te helpen heeft Solar zonder Grenzen

B. 1 %

C. 10 %

C. 23 %

garandeert een stabiele en duurzame elektriciteitstoevoer, onder meer
voor de twee scholen, het sociaal centrum, een maalderij en een
gezondheidspost voor kinderen.
SDGs
GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN

KWALITEITSONDERWIJS

BETAALBARE EN
DUURZAME
ENERGIE

DUURZAME STEDEN
EN
GEMEENSCHAPPEN

SAMEN GAAN WE GROENER
Groene stroom aankopen in
groep
Met de groepsaankoop groene stroom wil de Provincie

De leverancier met de scherpste tarieven wint en doet een voorstel. Elke
inschrijver beslist daarna pas of hij/zij het aanbod aantrekkelijk genoeg
vindt. Als hij/zij beslist om het aanbod te aanvaarden, wordt de overstap
geregeld. De deelnemer kan dan een jaar lang genieten van goedkope en
groene stroom.

West-Vlaanderen haar inwoners, ondernemingen en verenigingen de
kans bieden om te besparen op de energierekening. Tegelijk wordt ook
het milieu niet vergeten, want het provinciebestuur kiest voor 100 %

SDGs
BETAALBARE EN
DUURZAME
ENERGIE

www.samengaanwegroener.be
DUURZAME STEDEN
EN
GEMEENSCHAPPEN

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

KLIMAATACTIE

groene stroom. Inschrijven is eenvoudig, gratis en vrijblijvend. Door een
groot volume gezamenlijk aan te kopen via een openbare veiling kan een
betere prijs worden bedongen.

KLIMAATACTIE

BETAALBARE EN
DUURZAME

KWISVRAAG
ENERGIE

Hier komt banner over opladers
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IEDEREEN HEEFT TOEGANG TOT ELECTRICITEIT
BETAALBAAR EN DUURZAAM

OPLADERS
BLUE ENERGY IN WEST-VLAANDEREN
Innovatie en duurzaamheid
op zee.
Ook in West-Vlaanderen zelf wordt ingezet op waterkrachtenergie. De

ENERGIE

Golf- en getijdenenergie zijn geen verre toekomstdromen, maar worden
snel werkelijkheid. In het geplande windmolenpark Mermaid zal voor het
eerst golfenergie op commerciële schaal toegepast worden. Tussen de
windmolens zullen convertoren tot 5 megawatt opwekken. De
combinatie van wind- en golfenergie maakt van de geplande site een

Provincie beschikt met de Noordzee over een unieke productieomgeving

uniek park. Het concept biedt enorme mogelijkheden voor innovatie en

voor energie: wind, getijden en golven zorgen er voor een continue

kan mee de toekomst bepalen van de sector.

stroom aan kracht.
De unieke omstandigheden en ligging van de Noordzee zorgen voor een
ideale omgeving om energie op zee te creëren: blue energy. De Provincie
zet via haar fabrieken voor de toekomst in op deze Blue Energy.
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2000

189 LANDEN

IN HET JAAR 2000
onderschreven de staatshoofden en regeringsleiders
van 189 landen eenzelfde visie voor het nieuwe
millennium. Ze wilden een einde maken aan extreme
armoede in al haar vormen en stelden daarom een lijst
op met 8 doelstellingen, de Millenniumdoelstellingen.

STEK EN STOPPEL

HIER KOMTMILLENNIUMDOELSTELLINGEN
INFOGRAPHIC

Hun ambitie bestond erin om deze doelstellingen
binnen een periode van 15 jaar te verwezenlijken. Eén
van de voortrekkers bij deze verwezenlijking was het
VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP).

2000 - 2015

MDGs

buiten het maatschappelijk veld vallen (Partnership en People).

Stek vzw brengt landbouwers, lokale buurtbewoners en zorgmensen

Meer info over de 5P’s vind je in de inleiding van deze tentoonstelling.

dichter bij elkaar. Stek doet op die manier innovatief aan zorgverlening,
want het bedt de zorg in een ruimere wereld in. Dit is zorgen met de P van
People.
Stek kan echter niet zonder Stoppel. Stoppel is een kleinschalig
gemengd landbouwbedrijf op dezelfde boerderijsite, dat inzet op een

HET RESULTAAT

(H)EERLIJK GEKOOKT

Zorgen voor elkaar en de
natuur.

korte keten. Stoppel verkoopt zijn landbouwproducten aan Stek. En zij

typisch voorbeeld van het samengaan van de P van Planet en de P van
Prosperity. Stek gaat via dit project aan de slag met mensen die net

AANTAL KINDEREN NIET NAAR SCHOOL

Het aantal mensen dat moet leven van
minder dan $1,25 per dag, is met meer

Het aantal kinderen dat niet naar de

HIV BEHANDELING

KINDERSTERFTE

Je eten smaakt pas echt goed als je weet dat boeren in Noord en Zuid er
een eerlijk loon voor kregen. Met jouw keuze voor duurzame voeding
beperk je het gebruik van schadelijke pesticiden, verklein je je
ecologische voetafdruk en investeer je mee in de korte keten tussen

SDGs

boeren en consumenten. Dit is niet alleen goed voor mens en milieu, het

GEEN
ARMOEDE

GEEN
HONGER

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
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KLIMAATACTIE

EERLIJK WERK EN
ECONOMISCHE
GROEI

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

is vooral lekker!

DUURZAME STEDEN
EN
GEMEENSCHAPPEN

PARTNERSCHAP
OM DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN

www.stekvzw.be

kunnen ze dan in hun café verwerken. Kleinschalige landbouw is een

INKOMEN MINDER DAN $1.25 PER DAG

Smakelijk!

www.stoppel.be
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GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN

EERLIJK WERK EN
ECONOMISCHE
GROEI

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

PARTNERSCHAP
OM DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN

verminderd.

Er werden 15 keer meer mensen
levensreddend behandeld tegen HIV.

DAT IS HEEL WAT VOORUITGANG, MAAR ER ZIJN NOG UITDAGINGEN AAN TE GAAN

INKOMEN MINDER DAN $1.25 PER DAG

HONGER

800.000.000
Meer dan 800 miljoen mensen moeten
nog steeds met minder dan $1,25 per dag
zien te overleven.

1 op 9 mensen gaat elke avond met
honger slapen.

ONTBOSSING

VERVUILDE OCEANEN

alarmerend hoog.

Onze oceanen verzuren waardoor de
voedselveiligheid en de mariene
ecosystemen in het gedrang komen.

GEEN
HONGER

KORTE KETEN EN FAIRTRADE
EINSTEIN ZEI
“Niets is zo goed voor de menselijke
gezondheid en niets zal de overlevingskansen
van de mens op aarde vergroten als
de evolutie naar een vegetarisch dieet.”

Zo snel mogelijk van boer tot
boefer.
Korte keten-voedsel wil de band tussen consumenten en producenten
terug aanhalen. Want wie elkaar kent, draagt beter zorg voor elkaar.
Boeren leveren een gezond en kwaliteitsvol product af en klanten geven
daar graag een eerlijke prijs voor. Uit appreciatie voor het werk van de
landbouwer.

Die korte keten kan letterlijk zijn, maar een paar kilometer tussen veld en
bord. Maar het kan ook figuurlijk, met zo weinig mogelijk
tussenpersonen. Twee keer gaat het over eerlijk voedsel, geteeld met
respect voor de natuur en verorberd met respect voor de boer. Respect

EINSTEIN ZEI
“Logica brengt je van A naar B.
Verbeelding brengt je overal.”

voor eerlijk eten!
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ANALFABETISME

Ongeveer 1 op 6 volwassenen
wereldwijd is analfabeet.

2/3 van hen zijn vrouwen.

foto ontbreekt
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POTJEBUUR

2030

VOEDSEL
IS MEER DAN
ETEN ALLEEN

Want elke reden is goed om
feest te vieren!
Bij het Suikerfeest is het onder meer gebruikelijk dat je de buren een
lekkere hap brengt. Potjebuur breidt dit mooie waardevolle en lekkere
gebaar naar de hele bevolking uit. Als we met mensen met andere
achtergronden samenleven, nemen we ook beter elkaars feesten over.
Samen feestvieren: een voorbeeld van hoe eten bijdraagt aan de P van
Peace en Partnership.

Talrijke bekende mensen zijn enthousiaste supporters, zoals ook
topchefs Flemish Foodies. Zij koken graag met lokale ingrediënten: met
de P van Planet!
Meer info over de 5P’s vind je in de inleiding van deze tentoonstelling.
SDGs

www.potjebuur.be
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NIEMAND IN DE WERELD HEEFT NOG HONGER

CREATIEF MET RESTJES

BEPROEFD RECEPT NOODGEDWONGEN VERANDERD

Quatre car
Voedseloverschotten omtoveren tot gezonde, vegetarische maaltijden
en tegelijkertijd de buurtwerking versterken. Dat is de missie van Quatre

Iedereen patat in de Andes
SDGs
GEEN
ARMOEDE

Car in Kortrijk. De buren van de V-Tex koken elke woensdag samen een
maaltijd die ze ’s avonds verkopen in een trendy foodtruck. Een project
dat de buurtbewoners trots en ondernemend maakt.
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Door klimaatverandering kunnen Latijns-Amerikaanse boeren hun
aardappelen niet meer lang genoeg bewaren. Daarom moeten ze nu
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VREDE,
VEILIGHEID EN
STERKE PUBLIEKE
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DUURZAME STEDEN
EN
GEMEENSCHAPPEN

vrieskelders bouwen. Ze doen dit in een samenwerkingsproject van
PARTNERSCHAP
OM DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN

TRIAS, West-Vlaamse aardappelbedrijven en de Provincie
West-Vlaanderen. Ook West-Vlaamse scholen zijn hier nauw bij
betrokken..
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Aanbrengen folderhouders

De blauwe folderhouder hoort bij
de blauwe zetel en de oranje bij de
oranje zetel. Breng spinhaken aan
in de 4 hoeken.

Breng enkel bij de zetels
schuimdopjes aan op de pennen
van de liggers.
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EXTRA’S
Bevestigen van rad

Bevestig de betonplexplaat met
spanbanden

De speelmat wordt bevestigd met
een velcroband.
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EXTRA’S
Bevestigen van krijtborden

De krijtborden worden bevestigd
me spanbanden. Begin met het
onderste paneel en bevestig dan
het bovenste paneel (Wat ga jij
doen?).
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EXTRA’S
Bevestigen van krijtstift

Schroef de moeren van de
metalenklem los en bevestig de lus
aan de rozet van het krijtbord.
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EXTRA’S
Bevestigen van roosters

Bevestig de roosters met
spanbanden. De uitsparingen
passen op de rozetten.

Het titelbord hangt op de bovenste
rooster.
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EXTRA’S
Bevestigen van selfie-spiegel

De spiegel wordt met spanbanden
bevestigd.
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EXTRA’S
Bevestigen van tafel

De tafel wordt met spanbanden
bevestigd.
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DEMONTAGE

Pak alle onderdelen zorgvuldig in.
Gebruik de stapelbakken om de
korte horizontale liggers en voeten
in op te bergen. De curverbox
is voorzien voor alle kleine losse
materialen.
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BIJLAGEN
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