Senioren Tourenbericht
Büren – Arch (Altreu)
Tureleitig: Uhlmann Therese / Bangerter Peter
Teilnähmer: 16; 9 Froue, 7 Manne, Hündin Ivory
Wägem reduzierte Schiffsfahrplan uf dr Aare, hei mir üses plante Wanderzieu Altreu ufe nach Arch
verleit. Mir si ganz gmüetlich z`Büren nach em Kaffee gschtartet, vom Bahnhof abe ufs Uferwägli uf dr
rächte Kanausite. Im Berich vo de schöne Hüser am Ufer noh, isch das Wägli natürlich asphautiert,
aber usserhaub isch es schöns Naturschtrössli bis abe uf Arch. Dr Ufersoum isch bewaudet, aber es
het gäng wieder offeni Egge, wo me uf ds Wasser u übere uf d`Jurachötti vom Weissenstein gseht, wo
sich wunderbar vom blaue Himmu abgränzt. Die Wasserzugäng het natürliich o üsi Hündin gärn
usgnützt, um schnäu es Bad z`näh. Mir si wenig gschtört worde vo Veloverchehr, u hei d`Natur so
chönne gniesse. Dr Gring abe u seckle isch hüt o keis Thema gsi, d`Tureleitig isch hinger mitglüfe, so
hei sich d`Usflügler nid auzufescht müesse i A… chlemme. Mir hei jo gnue Zyt gha, u we me
feschtschteut, dass allei üsi beide Äutischte zäme 184 Johr uf em Buggu hei, het äbe ou d`Kulinarik ä
schöne Schteuewärt. Das mues me em Theres u Peter aber nid lehre – bim grosse Sitzplatz näbe dr
Fischerhütte Arch, hei die beide schnäu es guets Tröpfli mit öppis zum Knappere aus Apero us de
Ruckseck zouberet.
Jetz gseh mir scho vo witem, wo üsi Wanderig öppe ire Haubschtung hifüehrt. Die grosse Böge ghöre
zur Schtrossebrügg über d`Aare wo mir uf die angeri Site wächsle, u chlei witer unger im Fischerhus
Grenchen zum Mittagässe erwartet wärde. D`Therese het sofort ghuufe organisiere u serviere, u dr
Peter het nid Rueh gha, bevor är mit Sunneschirme im Garte o zletschte Oug het chönne abdecke,
dass es bim Ässe nid het müesse i d`Sunne blinzle.
Dr Rückwäg het nach Umfrog niemer wöue z`Fuess mache. So si mir bi dr Brügg vor mit em Bus
wieder uf Büren gfahre, hei hie schön Zyt gha um öppis z`drinke, bevor dr Zug wieder uf Lyss zrügg
gfahre isch. Im Tagesrückblick si mir hüt guet organisiert 31 Minute mit dr Maske im ÖV gfahre, hei
rund 3 Schtung gfüesslet, si guet betreut u kulinarisch versorgt worde – do chöi mir sicher dr Tureleitig
4 Stärne gäh, u dr Letscht git sicher no grad gärn d`Ivory, wau wau…
Merci vieumou, Therese u Peter.
H.U. Jseli

