Foto’s van Garage Bakker, vanaf 1915 te Mensingeweer:

Rond 1906. Links de beide huizen, duidelijk een smederij met al die spullen
voor de deur, die Bakker kocht in 1915 en waarop hij later zijn woonhuis
bouwde. Rechts paardentramrails. Kijkrichting Winsum.
Onder: 1940. Twee wagens (Chevrolet & Citroen) voor de kerk. In 1958 werd
de doopsgezinde kerk met pastorie afgebroken. Kijkrichting Winsum.

Rond 1930. Personeel en belangstellenden, 12 personen, voor de garage.
Twee T-Ford auto’s met spaakwielen en dito wagen. Ook in de deur nog een
Ford. Op de achtergrond de hervormde pastorie.

Rond 1945. Links de garage en rechts het in 1935 gebouwde woonhuis.

De 2e van rechts met alpino Jan Bakker. 1942 ongeveer.
Kent iemand de anderen, laat het me weten.

Boven: Vrachtauto met gasinstallatie uit Frankrijk zo te zien. Staand Nicolaas
Bakker. Zittend 4e van links, Klaas Dijksterhuis uit Uithuizermeeden. Hij was
de hoefsmid in dienst van Bakker, tevens kostganger. Hij woonde op een
zolderkamertje boven de smederij. In de weekenden woonde hij bij zijn
moeder in Uithuizermeeden. Uiterst rechts met bril Evert Bakker, broer van
Jan. Voor de garage nog een mooie A-Ford. 1942 ongeveer.

Vrachtauto geladen met riet en ongeveer 7 auto’s voor de doopsgezinde
kerk omzoomd met leilindes. Circa 1925/30. Eerste auto kenteken A-17291
van gebr. Bakker Ulrum 1930.

Vrachtwagen O. Dekker fruithandel Onderdendam. Kenteken A-690, uitgifte
1911 en verlengd tot 1925. Zie ook:
https://www.groningerkentekens.nl/kentekens/kenteken/A16389
Links net zichtbaar huis overzijde diep.

Bij Garage Bakker Jacobus van Dijk, boderijder. Kenteken eerder (van 19251935) van Luitje van Dijk, winkelier Schouwerzijl. De Duitsers vorderden in
1941 deze wagen.

Dezelfde wagen. Nu zie je ook de Shell-pomp staan en aan de overzijde van
het diep enkele woningen (nu Lewestraat 1?). Nieuwe Ford V8 compleet voor
3600 gulden bij N. Bakker.

Situatie rond 1960. Een Opel en enkele Volkswagens Kever.
Rond 1960. Garage net links te zien met Shell-pomp geen auto te zien.

Shell-pomp. VW-kever 35-27-FN (1968).

