
Zodra je de eenmalige inleg volledig hebt voldaan én de machtiging voor de wekelijkse contributie hebt 
afgegeven, ontvang je mail van de afzender <noreply@herenboeren.nl> waarmee je een account kunt 
aanmaken in STEK.

Op www.degrooteheide.herenboeren.nl vind je rechts bovenaan de link naar inlogpagina van STEK.

http://www.degrooteheide.herenboeren.nl/


Je gebruikersnaam is het emailadres dat in onze administratie bekend is. Kent het STEK jouw mailadres niet? 
Stuur dan een mail naar degrooteheide@herenboeren.nl.

Eerste keer inloggen of wachtwoord vergeten? 
- Klik op ‘wachtwoord vergeten’
- Vul je emailadres in
- Je ontvangt in je mailbox een link 
waarmee je je wachtwoord kunt wijzigen.

mailto:degrooteheide@herenboeren.nl


STEK opent op de pagina ‘Aanbod van de week’. Hier geven de boeren aan wat je 
op zaterdag kunt ophalen. Dan kun je alvast op zoek naar recepten ;)

*** BELANGRIJK***

Stel bij je eerste bezoek aan STEK eenmalig je standaard afhaaldag in op de pagina 
‘Mijn gegevens’. 



Bij ‘Mijn gegevens’ kun je de lidmaatschap-gegevens inzien. Ook zie je hier het aantal en 
soort monden waarvoor je bent aangemeld. Twee maal per jaar (per 1 juli en per 1 
december) kun je de samenstelling van je afname wijzigen. Stuur daarvoor een mail naar 
degrooteheide@herenboeren.nl.

BELANGRIJK: Stel bij ‘Afhaaldagen’ (iets verder naar beneden
scrollen) je standaard afhaaldag in. Vooralsnog is daar alleen
de zaterdag te kiezen. Wellicht komt er in de toekomst nog 
een afhaaldag bij.

mailto:degrooteheide@herenboeren.nl


Als je bij ‘Mijn gegevens’ de standaard afhaaldag hebt ingevuld, zie je automatisch op 
de pagina ‘Afhaaldagen’ alle geplande afhaaldagen terug. 

> Kom je een week niet, klik dan op het vuilnisbakje.
> Door op het potloodje op een regel te klikken, kun je een vleespakket aanvragen. 

De weekoogst kun je ook door iemand anders laten ophalen. Dat hoef je niet door te 
geven. Haal je een vleespakket voor iemand anders op, dan heb je de naam en het 
lidnummer van diegene nodig en noteren we dat in onze administratie.



Op de pagina ‘Besteloverzicht’ kun je zien hoeveel vleespakketten je jaarlijks kunt 
ophalen (quotum), hebt opgehaald en nog tegoed hebt.

Nb. Het kan zijn dat de gegevens niet actueel zijn, omdat deze nog verwerkt 
moeten worden in de administratie. Heb je vragen over je quotum of tegoed, 
stuur dan een mail naar degrooteheide@herenboeren.nl. 
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