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Adie zämme 

Doo jo in dämm Joor in Sache Anngaschement nit vyyl loos isch, kunnt erscht die zwait Ussgoob vo dr 

 

Uss em Zumpftroot 
 
Graad voor kurzem isch dr Zumpftroot wiider zämme gsässe und het diskutiert, waas s näggscht Joor 
esoo alles laufe sott und waas me no esoo alles kennt vrbessere! Es sinn ainigi Idee uff em Disch, wo 
äntwääder doo mit dr  mitdailt ooder schpetschtens an dr GV gsait wärde. 

 
Kasse 
Mr sinn allewyyl no besser draa, ass mängg europäisch Land. D Kasse stimmt und mr hänn au e 
weeneli Gäld uff dr hooche Kante, mien aaber trotzdäm luege, ass dää Bestand positiv blibt ooder 
sogar aawaggse duet. Fir ejeede Zuestupf wo d Seggelmaischtere bikunnt, isch me froo, denn mr 
hänn noon e baar Idee wo me will vrwirgligge! 
 
Laider gits allewyyl non e baar glatti Sieche vo Wäntele, wo trotz dritte Maanige noonig alles zaalt 
hänn. S wäär schon emool fir d Seggelmaischtere guet, wenn me die offene Beschte kennt zuemache. 
De Feelbaare doo e härzlig danggscheen fir e raschi Iiberwyysig vo den offene  Rächnige!! 
 
Goschdym 
Unsere Voordraab muess uff die näggscht Saison e baar Abgäng vrzaichne. Vor allem geen e baar 
Sunntigsdrachten ewääg. Doorum het dr Zumpftroot die Gläägehait bim Schopf phaggt und 
entschiide, fir dr ganz Voordraab neiji Goschdym lo mache z losse. Me het mitemene Graphiker, wo 
au non e weeneli iiber s Altertum bschaid waiss, Kontakt uffgnoo und dää het drnoo Daamen- und 
Heeregoschdym zaichnet. Dr erscht Prototyp vom Daamegoschdym het me am Daag vo de Stadtdoor 
kennen aaluege. Noodisnoo wärde jetze die neije Goschdym gschnyyderet und aapasst, ass mr drnoo 
s näggscht Joor biraits mitemene neije Voordraab glänze kenne. 
 
Schpeeter emool, wenn mr gnueg Batzeli in dr Kasse hänn, wärde mr au vrsueche, neiji Goschdym fir 
s Spiil z schnyydere z losse. Daas wird aaber non e weeneli Zyt bruuche, bis mr esoo wyt sinn. Daas 
bedingt ebben au, ass wenn d Wäntele sich wiider emool bimene Fescht anngaschiere, alli mitmache 
und mithälfe dien!! 
 

Aktuell 
 
Die neij Internetsyte 
Isch schon e Zyt under www.waentele.ch uffgschalte und het au scho aktuelli Fetteli dinne. Au kaa 
men im intärne Beryych d Mitgliider- und d Gebuurtsdaagslischte aaluege und ussdrugge! Au anderi 
Informatioone, wie zem Byyspyyl d  ooder s Uffgebott fir en Anngaschement, sinn 

jeewyyle zer rächte Zyt uffgschalte.   
 

Usssicht 
 
Anngaschements 
Noodämm is s Organisationscomité vo Ribeauvillé fir daas Joor abgsait het, hänn mr sofort gluegt, ass 
mr daas Joor wiider no Döttinge derfe go. Laider isch au doon en Absaag ins Huus yynegflatteret. S 
OK vo Döttinge will nit ejeedes Joor die glyyche Gruppierige am Umzug haa, waas mr mien akzeptiere 
und au vrsteen. Mr wärde s näggscht Joor glyy mit em OK vo Döttinge Kontaggt uffnää, ass mr im 
näggschte Oggdoober wiider derfe am Umzug mitlaufe! Mr wärde brichte! 

http://www.waentele.ch/
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Dr Zumpftroot het bschlosse, ass mr is zuekimpftig fir mindeschtens 4 Anngaschements pro 
Wäntelejoor dien bewärbe. Fir s näggscht Joor sinn folgendi Anngaschements voorgsee: 
 

 Fir s Drummle Bummle, won e Wäntele – Yylaufen isch 

 Fir d Basel Tattoo Parade 

 Fir d Stadtdoor 

 Fir Nördlingen mit em Stadtmuurefescht (wo jo nur all drey Joor stattfindet) 

 Fir Döttinge mit em Winzerfescht 
 
Marschiebige 
Noo de zwai Marschiebige im Birsfälder Haafe isch vo de maischte Källerwäntele dr Wunsch 
ussgschproche worde, fir die näggscht Saison mee Marschiebige duurezfiere. Dr Dambuurmaioor het 
in de letschte Wuchen und Dääg e baar Meegligkaite, wo me kaa go drummlen und go pfyffe (ooni 
nadyyrlig ebber z beläschtige) aagluegt und im Zumpftroot unterbraitet. 
 
Dr Zumpftroot het bschlosse, ass mr ab dr näggschte Saison zuesätzlig zue den Iebigsstunde im 
Rääbhuus allewyyl am zwaite Mittwuche im Moonet vom siibeni bis am niini z Oobe Marschiebige 
dien duurefiere. Mr kemme doodrmit ebben uff vier bis säggs Marschiebige pro Wäntelesaison. An 
dr GV im Oggdoober duet dr Dambuurmaioor brichte, woo die Marschiebige stattfinde dien. 
 

Ruggbligg 
 
D Wäntele Baiz am Juugedfescht uff dr Claramatte 
S isch e glatt Wuchenänd gsii und d Wäntele hänn guet gschafft und au e guets Echo vo de Lyt bikoo. 
S het e rächte Batze uusegluegt, wo d Seggelmaischtere an dr GV drnoo wird mitdaile. Wie mr scho in 
dr letschte  gschriibe hänn, isch es aifach schaad, ass sich esoo weenig Wäntele fir 

s Hälfe aagmäldet hänn. S kaa jo nit syy, ass me muess fremdi Lyt go anngaschiere, wo uss freye Stigg 
und ooni e Batze kemme go hälfe und doodrfiir byydraage, ass alli Wäntele profitiere dien!! Dr 
Zumpftroot hofft, ass sich bim e näggschte Fescht mee Wäntele als Fremdi anngaschiere dien!! 
 
Basel Tattoo Parade 2012 
Isch wiider e ganz dollen Erfolg gsii. Mr sinn vo vyyle Syte globbt worde; e guete Uffdritt und e guet 
musikalisch Repertoire. 
 
Au unseri Gescht, dr Trachteverain vo Basel, hänn dr Blausch kaa und wärde s näggscht Joor wiider 
mit uns mitlaufe. S isch aifach e guet Gsammtbild gsii, wo mr doo an dääre Parade abgää hänn. D 
Fetteli vo dr ganze Parade gseesch uff dr Homepage www.waentele.ch > Anlässe >> vergangene 
Anlässe. 
 
E glaine Weermuetsdropfe hets aaber trotzdäm gää und wird sicher s näggscht Joor ganz anderscht 
organisiert. Wo mr uff dr biriemte Matte vo dr Frau Lachemeier aakoo sinn, het sich d Källerwäntele 
in alli Richtige uffgleest. Die Ainte sinn derten aane und die Andere doo aane gange. Daas isch nit 
guet gsi und wird ab em näggschte Joor besser gmacht! 
 
S isch halt doch esoo: uss Feeler duet me leere! Also vrsproche, s näggscht Joor gits e gmainsamen 
und organisierten Abschluss fir d Wäntele und unseri Gescht! 
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Dr Daag vo de Basler Stadtdoor 
S isch wie die letschte baide Joor vrglemmi haiss gsi, nai s isch sogar sauhaiss gsi! Gfielti 35o bis fascht 
36o haiss isch es gsi. E brächtige Summerdaag, wo anderi im Gaardebaad ooder am Ryyuufer vrbrocht 
hänn; d Wäntele aaber sinn im Vollfix duur Stadt duure marschiert! 
D Passante won is in unsere Goschdym gsee hänn, hänn Beduure kaa. Mr hänn aaber s Brogramm 
duurezooge bis zem bitteren Änd. E baar hänn aaber nimm mööge und sinn im Waisehuus im Schatte 
hogge bliibe.  
 
Doo non e schpezielle Dangg an dr Fred, won is dr Umdrungg in dr Stuube vo dr Eerewärte Zumpft ze 
Rääblyte ermeegliggt und au schpendiert het! 
 
E baar Wort zer Hitz und zem Wäntele Goschdym 
Voor e baar Joor, wo men in Südfranggryych gsi isch und s au derte sauhaiss gsi isch, het me 
noodrääglig bschlosse und protokolliert, ass me ab 30o Tenueerlyychterig macht, d.h. ass men ooni 
Huet, ooni Graage und ooni Kittel drummlen und pfyffe duet. Doorum het men au die Poloshirt 
bsorgt, ass mr alli glyych usssee dien, wenn s ebbe Tenueerlyychterig git! 
 
Mr wänn jo nit, ass bletzlig ebber wääge Hitzestau ooder wäägeme Kollaps uss de Sogge fliegt und 
mit Täätüüü – Täätooo ins Spittel muess! 
 
 
 
Soodeli, daas wäär s wiider.  
 
 
 
Adie zämme, händs Guet und bis zem näggschte Mool 
 
dr Zumpftroot vo de Basler Källerwäntele Zumpft 
 

 


