Oud Bargeres (2)

Als wijkbewoner van Bargeres sta je er niet bij stil, dat de plek die jij je
‘thuis’ noemt en waar je leeft, lacht, huilt en bemint, ooit door stadsontwikkelaars is bedacht. Onze wijk is in de vorige eeuw op de tekentafel ontworpen en ingepast in een gebied dat daarvóór een agrarische bestemming
had. Enkele kenmerken daarvan zijn nu nog duidelijk zichtbaar, zoals de
houtwallen met de oude eiken die nog te vinden zijn.
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