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COLLECTIEF 
 
StEK is een collectief van zo’n 35 kunstenaars in uiteenlopende disciplines.  
StEK is opgericht op 12 december 2016 en zet zich in voor kunstbevordering en 
kunsteducatie in Ermelo en de regio door exposities, workshops, lezingen, 
projecten en samenwerkingen. StEK beoogt met haar activiteiten invulling te 
geven aan de doelstellingen van de Cultuurnota 2016 – 2020 van de gemeente 
Ermelo en daarmee bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Tot juni 2020 
beschikte StEK over een expositieruimte in De Enk in het centrum van Ermelo, 
maar ook op andere locaties in en buiten Ermelo is StEK actief. 
 
 

 
Opening expositie: ‘niet eerder getoond’ januari 2020 

 
 

EXPOSITIES 
 
In het eerste halfjaar 2020 werden door StEK in de galerie in De Enk drie 
exposities georganiseerd die in totaal door ruim duizend bezoekers werden 
bezocht.  
Van 10 januari tot 14 februari was er een expositie met vrije werken van een 
groot aantal kunstenaars van StEK, van 14 februari tot 24 maart was er een 
expositie met werken van drie generaties Verburght en van 27 maart tot 19 
mei was er een expositie in het kader van Ermelo Remembers.  
  



EXPOSITIES vervolg 
 

 

Deel van exposanten bij de opening van de expositie in Stroud, sept 2020 

 
Helaas moesten vanaf eind mei alle geplande exposities in De Enk vanwege de 
corona en later vanwege de verbouwing van De Enk worden geannuleerd. 
Buiten De Enk konden er na mei 2020 door StEK gelukkig nog wel een aantal 
exposities worden georganiseerd. In Gezondheidscentrum De Linde waren er 
drie wisselende exposities van telkens 4 kunstenaars van StEK, in Stroud Putten 
is er vanaf 11 september tot heden een zeer uitgebreide tentoonstelling van 
ruim 40 schilderijen en beeldhouwwerken te zien en in De Heerlickheijd van 

Ermelo zijn permanent 
tentoonstellingen van sculpturen van 
StEK kunstenaars. 
Samen met het kunstenaarscollectief 
KUP-11 uit Flevoland werd door StEK in 
Museum Nagele vanaf 13 december 
2020 tot eind mei 2021 een 
groepstentoonstelling georganiseerd 
waaraan 12 kunstenaars van StEK 
deelnamen. Helaas is deze 
tentoonstelling vanwege de corona een 
lange tijd gesloten geweest. 
Ook heeft StEK in de corona tijd een 
aantal digitale tentoonstellingen 
georganiseerd met verschillende 
thema’s, waaronder abstracte kunst en 
Nederland/waterland. Drie generaties Verburght exposeren bij StEK 



LEZINGEN / WORKSHOPS 

  
In Museum Het Pakhuis werden in de loop van 2020 door StEK vier lezingen van 
verschillende sprekers over diverse onderwerpen georganiseerd: 

- Op 18 februari door Ben Piepers over Henri Matisse 
- Op 14 september door Diana Kostman over Zero-kunst 
- Op 12 oktober door Jan Nobel over Composities 
- Op 2 november door John Nieuwerth over Miniaturen 

Vanaf januari 2021 zullen de lezingen digitaal worden georganiseerd. 
 
Vanwege de corona konden er in 2020 slechts een beperkt aantal workshops 
voor leerlingen van basisscholen worden georganiseerd. 
Met leerlingen van de Julianaschool, de Beatrixschool, de Klokbeker en 
Christelijk College Goevenbeek werden in het kader van Ermelo Remembers  
36 oude fietsen beschilderd. 
 

   
 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
 

Op 12 en 13 juni 2020 werd door 9 kunstenaars van StEK in Ermelo, Putten en 
Harderwijk hun tuin beschikbaar gesteld om kunstwerken te exposeren. Van de 
fietsroute langs deze tuinen werd actief gebruik gemaakt. Op beide dagen zijn 
er op elk adres zo’n 150 bezoekers geweest die enthousiast reageerden op dit 
initiatief in coronatijd.  
  



OVERIGE ACTIVITEITEN vervolg 
 
Op 11 september is een mega kunstwerk van StEK bestaande uit 5 grote 
schilderijen onthult in het nieuwe Kroondomein. Deze schilderijen zijn door 
leerlingen van groep 8 van de Prins Bernhard basisschool samen met vier 
 kunstenaars van StEK gemaakt. Het kunstwerk werd voor een belangrijk deel 
geschonken door StEK en hangt in de toegangshal van het Kroondomein. 
In augustus/september werd er door kunstenaars van StEK samen met cliënten 
van Leonardo da Vinci gewerkt aan kunstwerken voor Da Vinci etaleert. Deze 
kunstwerken werden vanaf eind september in etalages van Ermelose winkels 
getoond. 
Helaas konden een aantal door StEK geplande activiteiten vanwege de corona 
restricties in 2020 niet doorgaan, zoals de workshops bij de Schapendrift, 
Lammetjesdag, Ermelo Buitenleven en de Molendag, de excursies naar de 
Amsterdamse School en Pop-Art Nijkerk, de kunstroute en kunstweek, en de 
Kerstmarkt/expo op De Enk in samenwerking met de zanggroep Just Fun. 
De plaatsing van de in het kader van Ermelo Remembers beschilderde fietsen 
met bordjes met slogans uit de tweede wereldoorlog en een puzzeltocht voor 
basisschoolleerlingen moest vanwege de corona worden uitgesteld naar 2021. 
 

 
Kunstwerk Kroondomein onthuld 

 

 
  



IMPRESSIE  

KUNST IN DE TUIN  

FIETSROUTE 2020  



SAMENWERKING 
 
In 2020 werd door StEK voor exposites, lezingen, workshops en projecten 
samengewerkt met een groot aantal organisaties op het gebied van kunst en 
cultuur in Ermelo: Leonardo da Vinci, Museum Het Pakhuis, Christelijk College 
Groevenbeek, Cultuurkust, Bibliotheek NW Veluwe, de VVV, de Dorpsdichter, 
Stichting Ermelose Muziekfeesten, Stroud Putten en Kunstenaarscollectief  
KUP-11 uit Flevoland. 
Voor de gemeente Ermelo was StEK contactpersoon voor de Kunstroute NW 
Veluwe en de Nationale Kunstweek en nam StEK actief deel in de kerngroep 
van het Cultuurplatform en de klankbordgroep voor de nota Cultuuraanpak 
2021 -2024.  
 
 

                 
 

                   
 

 
 

            
 



CULTUURPLATFORM 
 

StEK neemt samen met vertegenwoordigers van Museum Het Pakhuis, 
Bibliotheek NW Veluwe, de Oudheidkundige Vereniging, Leonardo da Vinci, 
Cultuurkust en Groevenbeek Klassiek actief deel in de kerngroep van het 
Cultuurplatform Ermelo.  
Het cultuurplatform heeft als doel de gemeente te adviseren op het gebied van 
kunst en cultuur in Ermelo, de samenwerking tussen culturele partners te 
bevorderen, de programmering van culturele activiteiten af te stemmen, 
gezamenlijke projecten en activiteiten te organiseren, kennis en ervaring uit te 
wisselen en centrale promotie en informatievoorziening te stimuleren.  
Het platform vormt een spreekbuis voor instellingen op het gebied van kunst 
en cultuur in Ermelo. Inmiddels hebben zich ruim 60 organisaties op het gebied 
van kunst en cultuur in Ermelo bij het platform aangesloten. 
Er wordt onder meer gewerkt aan een culturele uitmarkt begin september als 
start van het nieuwe culturele seizoen, een speciale pagina voor kunst en 
cultuur op de VVV site Ermelo Buitenleven, een cultuurgroet in het Ermelo’s 
Weekblad, een enquete onder culturele deelnemers inzake de gevolgen van de 
corona op de cultuursector, steunpunt en verzekering voor vrijwilligers en 
gezamenlijk activiteiten zoals Ermelo Remembers, Ode aan het Landschap en 
Koninklijke Veluwe. 
Het Cultuurplatform fungeert als klankbord voor de gemeente Ermelo bij de 
evaluatie van de Cultuurnota 2016 – 2020 en de voorbereiding van de nota 
Cultuuraanpak 2021 – 2024. 
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Ermelo Remembers fietsenproject StEK 


