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4 Generaties en 90 jaar
passie voor brood & banket!
Een stukje geschiedenis

tegen inlevering van deze
tegen inlevering van deze

Waardebon

Suikerbrood

Waardebon

Oranjekoek, 4 á 5 pers.

(max. 2 per klant)

€ 1,90

(max. 1 per klant)

Alleen in te leveren bij Eddy de Jong,
De Echte Bakker. Geldig van 15 t/m 19 dec.

€ 4,90

Alleen in te leveren bij Eddy de Jong,
De Echte Bakker. Geldig van 12 t/m 15 dec.

Brood
1 naar keuze

tegen inlevering van deze

Waardebon

tegen inlevering van deze

Waardebon

Alleen in te leveren bij Eddy de Jong,
De Echte Bakker. Geldig van 17 t/m 21 dec.

€ 5,95

Bij aankoop vanaf € 15,- Kerststol
een jubileum mesje gratis €6,95

(max. 1 per klant)

Alleen in te leveren bij Eddy de Jong,
De Echte Bakker. Geldig van 5 t/m 22 dec.

Kom uw

TAs vullen

Pak
1

Speculaasjes

6 bollen
95
Roomboter
voor: €
, 1
SAMEN

Van €15,50

krenten

9

Amandelstaaf

Jubileumkrant

tegen inlevering van deze

Waardebon

Westereender Bôle

€ 0,90

(max. 2 per klant)

Alleen in te leveren bij Eddy de Jong,
De Echte Bakker. Geldig van 5 t/m 12 dec.

Wie jarig is trakteert!

1928
201A8R

Kijk snel
achter op deze
folder voor
jubileumvoordeel!

In 1928 begonnen de grootouders van Eddy de Jong,
Einte en Houkje de Jong, een brood en banketbakkerij
aan de Noorderstationstraat in de Westereen. Er
waren toen nog 13 andere bakkerszaken in het dorp,
maar toch was er nog plaats voor hun bakkerij.
De zonen Piebe, Lieuwe en Auke werden alle drie
opgeleid tot bakker, waarna Auke in de jaren zestig
de bakkerij overnam. Auke begon met een bakfiets
te ‘’suteljen’’ en slaagde er samen met zijn vrouw
Annie ook in een bakkerswinkel te realiseren. Dit was
voor Annie een hele verbetering, het hele brood en
gebak assortiment kwam nu beter tot zijn recht.
Zoon Eddy nam in 1990 het stokje van zijn ouders
over. Vandaag de dag zijn Eddy en Hessy en de
4e generatie, hun tweeling Willem en Roelof, de
drijvende kracht achter 90 jaar vakmanschap van
Bakkerij De Jong. De 5e generatie, Meinte de Jong,
vernoemd naar Einte en Eddy de Jong, is inmiddels
ook geboren, maar vanzelfsprekend nog niet actief
in de bakkerij.

Ambacht

Door de jaren heen zijn er grote stappen gemaakt.
De bakkerij is verbouwd, voorzien van nieuwe ovens
en een eigen meel silo. Tevens is er veel geautomatiseerd, maar ons brood en banket wordt na al die
jaren nog steeds op ambachtelijke wijze bereid in
eigen bakkerij!
In 2003 is de huidige bakkerswinkel verhuisd naar
het winkelcentrum waar een nieuwe, moderne
winkel is neergezet. Dit was zo succesvol dat er in
oktober 2007 een tweede winkel is geopend aan de
Grote Breedstraat in Dokkum. Hier kunnen de klanten
elkaar niet alleen ontmoeten in de bakkerswinkel,
maar ook op het terras voor de winkel met een kop
koffie of een lekkere lunch. Sinds 2009 kunnen de
klanten ook smullen van het heerlijke ambachtelijk
bereide ijs uit eigen ijsmakerij.

tegen inlevering van deze

Waardebon

Oliebollen, 10 stuks

€8,00

€ 5,90

Alleen in te leveren bij Eddy de Jong,
De Echte Bakker. Geldig van 27 t/m 29 dec.

Deze aanbieding is geldig t/m 5 december 2018
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Eddy de Jong

De Echte Bakker

De favorieten van onze meiden

NIKS ZO PERSOONLIJK ALS EEN BRUIDSTAART!
En dat weet Willem de Jong als geen ander...
Al jaren maakt Willem zeer uiteenlopende en
persoonlijke bruidstaarten. Willem werkt onder
andere met vers fruit, marsepein, drukpatronen
en nog veel meer. Voordat wij uw droomtaart
gaan maken, nodigen wij u graag uit bij ons in
de bakkerij voor een gesprek. In dit gesprek
bespreken we al uw wensen. Denk aan: smaak,
vorm, uiterlijk, het aantal personen, enz. Mocht
u nog geen beeld hebben van de taart, dan kunnen
wij u inspireren met de talloze voorbeelden die
wij hebben.

Nogmaals heel erg bedankt voor de schitterende en lekkere bruidstaart die jullie
voor onze trouwdag op vrijdag 13 juli
hebben gemaakt. De smaak was heerlijk
en de taart was super mooi gedecoreerd.
Een plaatje om alleen al naar te kijken,
het was bijna zonde om de taart aan te
snijden. Deze bruidstaart maakte onze
trouwdag compleet.
Johannes en
Alie Postma

Geessiena

Geertje

Cadeaupakketten

IJskar verhuur
Een bruiloft, open dag, braderie
of buurtfeest? Met één van
onze authentieke ijsbakfietsen
wordt het extra feestelijk!
Onze ijskarren zijn allemaal
mobiel en zowel geschikt voor
binnen als buiten. Voor meer
informatie over het huren van
een ijskar kunt u kijken op onze
website:
www.eenijskarhuren.nl
U kunt ook een afspraak maken.
Wij eten graag een ijsje met u
om alle wensen te bespreken.

Het lekkerste ijs van Dokkum!

24/7 bestelgemak via

Naast onze bakkerij hebben wij een ijssalon waar wij van
maart tot oktober het lekkerste softijs en ons eigen gemaakte
ambachtelijk schepijs verkopen.
Omdat wij als Echte Bakker al ruim 60% van de ingrediënten
in huis hebben, is het ijs maken voor ons een koud kunstje.
Schepijs produceren
wij op geheel
ambachtelijke wijze.
Doordat we met vers
fruit, verse melk en
zonder kunstmatige
kleurstoffen werken,
proef je echt het
verschil. Dit maakt
ons ijs uniek, en
het lekkerste van
Dokkum!

www.echtebakkereddydejong.nl
Onze webwinkel is 24/7 geopend. Hier bieden wij een ruime
keuze brood, koek en banket aan. Ook belegde broodjes, fototaarten, ontbijtmanden en oranjekoek kunt u toevoegen aan
uw bestelling. Een
bestelling voor de
volgende (werk)dag
kunt u tot 22:00 uur
aan ons doorgeven.
Hierbij kunt u
aangeven of u de
bestelling wilt
laten bezorgen,
of dat u deze zelf
komt halen in een
van onze winkels.

Een cadeaumand of kerstpakket samenstellen vind ik
leuk om te doen! Een pakket op maat maken naar de
wensen van de klant is voor mij een leuke uitdaging.

Aardbeienkano met verse aardbeien

Onze weekend topper! En bij het weekend hoort een
grote glimlach en een lekker gebakje! Mijn favoriet is
de aardbeienkano met verse aardbeien en slagroom!

Suikerbrood

Mij kun je ‘s nachts wakker maken voor een
sneetje ‘sûkerbôle’ met een lekkere laag echte
roomboter! Mmmm.....

Janny

Eline

Ambachtelijk ijs met slagroom

Mijn favoriet is en blijft een ambachtelijk
gemaakt ijsje, met natuurlijk een dikke toef
slagroom.

Cappuccino & oranjekoek

De heerlijk Fryske oranjekoek die volgens het traditionele recept gemaakt is, smaakt het beste met een
verse cappuccino. Een gouden combi wat mij betreft!

VERZIN EEN NAAM VOOR ONS NIEUWE BROOD

Win een maand lang GRATIS brood!
Nieuwe broodspecialiteit
Na een lange tijd van experimenteren,
proefbakken en testen is het zover; Eddy
de Jong, De Echte Bakker introduceert
zijn eigen jubileumbrood! “Het is
uiteindelijk een brood met pit en
karakter geworden dat zich onderscheidt
in smaak, geur en langdurige malsheid”,
aldus bakker Willem de Jong.

snel een ‘hongergevoel’ en de behoefte
aan snacken neemt af. Ook bevat onze
nieuwe broodspecialiteit meer noodzakelijke voedingsstoffen zoals vezels,
vitamines en mineralen. Naast de rijke
aanwezigheid van lijnzaad, zonnebloempitten, havervlokken, zemelen en
zuurdesem is het brood heerlijk van
smaak en blijft het lang zacht.

Katrien

Bananen bread

Voor mij de absolute favoriet: Bananen Bread
gemaakt met veel banaan, ei, water en havermoutmeel. Lekker & gezond.

Verzin en Win!
We zoeken nog een naam voor ons
nieuwe brood. Daarom roepen
we iedereen op mee te denken
en een originele naam voor ons
jubileumbrood te verzinnen. In de
winkels liggen kaartjes waarop klanten
hun idee voor de naam van dit brood
kunnen invullen. Na een maand wordt
de uiteindelijke naam gekozen en
degene die deze naam verzonnen heeft,
wint een maand lang GRATIS brood!

Authentiek, puur en speciaal
De uitgangspunten bij de ontwikkeling
waren: heerlijk, authentiek, puur en
speciaal! De basis van het jubileumbrood is licht meergranen met veel bijzondere eigenschappen, zoals een laag
glycemische index. Dit houdt in dat de
koolhydraten meer geleidelijk worden
omgezet in energie. Men krijgt minder

Win!
Sparen voor GRATIS producten

Geef heerlijke feestdagen cadeau!
Op zoek naar een passend cadeau voor uw klanten, relaties en medewerkers?
Met een feestelijk cadeaupakket van Eddy de Jong, De Echte Bakker gaat u hoge
ogen gooien. De bakkerslekkernijen zijn namelijk van de hoogste kwaliteit en
komen uit eigen bakkerij. Wij helpen u graag met het samenstellen van feestpakketten voor elke gelegenheid en voor ieder budget. Van luxe geschenkmanden tot een feestelijk verpakte kerststol of chocoladeletter: u vindt altijd
een passend geschenk.
Bel, mail of informeer in de winkel naar de mogelijkheden.

Esther
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Voor onze vaste klanten hebben we een stempelkaart
waarmee u kunt sparen voor gratis producten. Bij
iedere besteding van ¤ 5,- ontvangt u één stempel.
Bij 12 stempels ontvangt u al een GRATIS product!
Een volle spaarkaart levert zelfs een heerlijke
slagroomschnitte op! Wie wil dat nou niet?
Heeft u nog geen spaarkaart? Vraag ernaar in de
winkel!

