
Bricht vor Wanderig Räbewäg Bielersee mit Träberwurscht-Ässe 

14. Februar 2015 

Am 14. Februar isch üses beliebte Träberwurschtässe uf em Programm gschtande. Das het o mi wider glu-
schtet u i ha mi, d Aurora u dr Bärnu bim Bruno agmäudet. Am Bahnhof z Bärn hei mir no dr Bärnhard u d 
Rosmarie troffe. Dr Wätterbricht isch leider nid dr bescht gsi u i ha schwär ghoffet, dass es de nid wider wie 
letschts Jahr us Chüble abelährt u chuttet. Z Biel am Bahnhof sy mir vom Häsler Urs empfange worde. Wells 
grägnet het, isch är dr Meinig gsi är löi dr Bruno, dr Max, dr Spring Urs u dr Hinni Wauter alei üf Tüscherz 
loufe u begleiti üs mit äm Zug. Dr Petrus hets du gut gmeint u ds Rägetürli gschlosse, so dass dr Schpazier-
gang em See na vo Tüscherzs i Vogusang zum Wybuur Krebs bi trochenem Wätter isch möglich gsi. 

Äebe die vier wo vori gnamset worde si, hei trotz Räge u o no e me Schneegschtöber nid ufgä. Es gäb ja 
schients kei schlächts Wätter, höchschtens unpassendi Chleider. Also Pellerine umhänke u dr Rägehuet uf e 
Chopf u de si mir loszoge. Es hett sich glohnt; o em  Petrus hett ds Wätter afa schtinke u är hett agfange die 
Rägewulche uf d Site blase u mir hei e wunderbari Wanderig dür dä Räbewäg höch über em Bielersee 
chönne gniesse. Mi hetts guet chönne gseh. I de Räbbärge ish scho gschaffet worde. Alles isch zwüsche de 
Schneeräschte zwäg gsi für de churzum us ds tribe. Äs isch gäng wermer worde u so si nid nume Räge-
schutz u –Huet im Rucksack verstouet worde, o Pulover u süsch wärmendi Chleider si je längersch je meh 
fürig worde. Bi Chräbses si mir de uf die angeri Gruppe gstosse. Si hei o für üs vier no Platz gla. 

Dert acho, hei mir sofort probiert ob dr Wysswy so gut sig wie im letschte Jahr. Churz druuf si o di vier Wan-
derfreudige itroffe. Langsam isch us dr Chuchi äs wunderbars Düftli i üsi Nase gschtoche, was üse Gluscht u 
Appetit so rächt agregt het.  

Wie geng hei mir üsi Büüch mit Treberwurscht u Louch-
härdöpfu chönne vouschtopfe. Äs het wunderbar gmundet. 
Ds feine Winzerkafi, begleitet vo Bräzeli het natürlich o nid 
dörfe fähle u dank äm Valentinstag het üs d Frou Krebs no 
mit Muffins u Schoggi-härzli verwöhnt. 

Äm Bärnhard isch‘s nid wohl gsi u är wär gärn hei. D Ros-
marie isch so lieb gsi u het sich bereit erklärt ihn z begleite. 
D Frou Krebs het das mitübercho u ne abotte, dass ihre Ma 
wo churzum sowieso uf Twann müessi, chönnt se de grad 
mitnähmi. Das hei sie natürlech gärn agno. 

Für üs angere isch wyterwandere gäge Twann agseit gsi. Mit vouem Mage isch das de nüm grad so ring 
gange. Dummerwys het üses Iträffe dert nid ganz mit äm Fahrplan überi gschtumme u für d Wartezyt z ver-
chürze hei mir-s üs bim nä Fläschli ungfiuteretem Wysse (oder sys nöie meh gsi?) la wou sy. U we me de 
scho am See isch ligts ja o nah, dass me d Fischli im Chörbli o no probiert. O die hei gschmöckt. 

Unterwägs im Zug het dr Bruno gmeint är chönnt doch dr Rosmarie alüte u sie bitte für die luschtigi Gseu-
schaft Spaghetti z choche.  Danke Bruno für die super Idee u dir Rosmarie für die fantasteschi Usfüehrig. As 
isch wunderbar gsi.  

So het du dä Usflug chly lenger duret u doch zeigt, dass äs o für die wo nümme so wit möi loufe, durchus 
Glägeheite git teil z näh u d Kameradschaft z pflege.  

Ig uf au Fäu has gnosse u fröie mi wen i nächschts Jahr wider cha derby sy. 

Danke Bruno u äs härzlechs Bärg frei 

Heidi 

 


