


1. 1. Modellbau-Sportclub Wächtersbach 
e.V.

Biz model yapım ve model sporuna ilham ver-
en küçük bir kulübüz.
Bizim kulüp 20 seneden daha fazla önce ku-
rulmuştur. Biz düzenli buluşuyoruz, birbiri-
mizin dediklerine saygı duyuyoruz, birbiri-
mize karşılıklı yardım ediyoruz, birlikte kulüp 
arazimizi iyi durumda tutuyoruz, bir arada 
yarış olayları kuruyoruz ve ortak hobimizle 
çok eğleniyoruz. Biz radyo kontrollü araçlar 
ile meşguluz - RC-Cars- 1:10 ile 1:5 ölçekleri 
arasında – nitro veya elektrik fark etmez. Bizim 
kulüp üyelerinin bazıları değişik yarış seriyele-
rinde spor dairemizde başarıyla başlar.
2010 yılından beri yeni bir tutku keşfettik, 
fonksiyon modelleme. Biz yaklaşık 01:16 
ölçekte kamyon, ekskavatör ve benzeri inşaat 
makineleri ve tanklar ile meşguluz. Bütün in-
şaatcılara özel bir zorluk kompleks makinaları 
gercekci üretmek ve işletmek. Fonksiyon mo-
delleme için asfaltlı ve asfaltsız yollarla, evlerle 
ve küçük bir dereyle bir arazi oluşturduk. 
Bizim bir bakımlı kulüp arazimiz Wäch-
tersbachda var. Orda platformu, zamanlama 
ve kapalı padok ile 220 metre uzunluğundaki 
asfalt yolunda yarış da vardır. 
Her yeni kulüp üyesi için seviniyoruz. Bizim 
yarış pisti ve fonksiyon modelleme arazimiz 
kullanım ücreti için herhangi bir zamanda bil-
dirim sonra tüm taraflara mevcuttur.

2. 1. Wächtersbacher Carnevalverein 1961 
e.V.

Birinci Wächtersbach karnaval kulübü 1961 
e.V. kısası WCV 7 Kasim 1961 yılında kurul-
muştur. Kulübün amacı birinci paragraf da 
kesinleştirilmiştir ve diyiliyor: Kulübün amacı 
gümrüğün bakımıdır. Bu toplantılar karnaval-
ce düzenleyerek özellikle uygulanacaktır, or-
ganizasyon ve katılım karnaval yürüyüşlerin-
de, gençlik karnaval ve gençlik karnaval dans 
gruplar isteklendirmesi.
Kulübün resmi görevi ile yani yabancı to-
plantılar uygulanması, yıllık pazar günü kar-

naval yürüyüşü, bu arada kültür durumu sahip 
olan karnaval ısınma partisi, çocuk ve bayan 
karnavalı WCV faaliyetleri hala uzak bitkin edi-
lir.
Kulüp hayatı beşinci sezona sınirlı olmakta 
degildir bütün yıl boyunca gerçekleşir. Orda 
şenlik organizasyonlar kurulmaktadır ızgara, 
kulüp gezileri, Kasım ayındaki kaz yemeği ve 
unutulmayan her cuma günü saat 20 itiba-
rinde Schlierbacher Straße daki WCV kumar-
hanede toplantı. Hoşsohbetlik her durumda 
çok önemli
Aktif katılanlarda var Wächtersbach festival-
lerde Bier Meilen Fest ve Altstadtfest gibi. 
Ordaki festivallerde WCV yiyecek ve içecek sa-
tarak ordaki ziyaretcilere ilgi göstererek satış 
yapıyorlar.
Bütün hepsini kaldırmak için taahhütlü insan-
lara ihtiyaçları vardır. Bunların 400 kulüp üye-
lerinden daha fazlası kulübü destekliyorlar, 
sahnede bir aktör olarak veya bir ön organiz-
atör, yaratıcı ve yardımcı olarak perde arkasın-
da oluyorlar.
Büyük bir odak WCV genç çalışmasına veriyor.
Küçük yaşındakiler üç yaşından itibaren dans 
grubunda “Purzel und Stöpsel” katılabilirler. 
Sunulan katılımlar “Mini Garde” (altı ile sekiz 
yaş arası), dans grubu “Die flinken Flitzer” (yedi 
ile on yaş arası), “Junioren Garde” (dokuz ile on 
iki yaş arası), “Next Generation” (on bir ile on 
altı yaş arası), “Tanzgarde” (on altı yaş ve üze-
ri) ve göster dans grubu “Joy Motion” (on altı 
yaş ve üzeri). Kulübün bir başka gençlik kolu 
olan genç karnavalcılarda vardır kısacası onla-
ra JuKa’s diyiliyor. Onlar sorumlu olarak sahne 
işleri ile çalışmaktalar ve her nerde yardım ge-
rekiyorsa yardım ediyorlar. Suan JuKalarin yaş 
aralığı 15 ile 23 yaş arasıdır.
WCV’da üye olmak kolay. Ya web sitesi www.
wcv.info yada cuma akşamı WCV kumarhane-
sine gelebilirsiniz orda iyi insanlar var ve tabi 
kayıt formüleri bulunmaktadır. Üyelik aidatları 
sendelendi.
Yani - uzun bir süre beklemeyin ve WCV’da üye 
olun - sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz!



3. Briefmarkenfreunde „Kinzigtal“ e.V.

Bizim kulüp, Briefmarkenfreunde „Kinzigtal“ 
e.V. 67 sene önce Salmünster da kurulmuştur 
(10 aralık 1947). O zaman kayıtlı bir kulüp 
değildi. Ondan bugünkü kulüp yasal form 
olarak gelişmiştir. Şu anda Bad Orbdan, Wäch-
tersbachdan ve Langenselbolddan 74 üye ile 
bir kulüp içerir.
Yeni ve yabancı vatandaşlar „pul toplama“ ho-
bisine adanırsalar çok çekici olur.
Kulüp için aşağıdaki tarihlerde yapılan dü-
zenli kulüp iç değişim günleri vardır her ser-
bestci için. Konuklar her zaman bekleniyor: 
Ayın her ikinci pazar günü saat 10’dan 12’ye 
kadar ve ayın her dördüncü perşembe günü 
saat 19:30’dan 21:00’e kadar. Buluşma yeri lo-
kanta Bürgerhausrestaurant – “Messestubb” 
Wächtersbachda. Tatil için değişimler tabirdir 
saklıdır.

4. Bundesanstalt THW Ortsverband Wäch-
tersbach

Teknık yardım atölyesi Almanya Cumhuriyeti-
nin sivil savunma teşkilatı ve neredeyse tama-
men gönüllü işçiler tarafından desteklenmek-
tedir. Teknik uzmanlık ve uzman ekipmanları 
ile THW itfaiye, polis, operasyonel ve insan 
yardım kuruluşları Almanyada, Avrupada ve 
dünya çapındadir.
Wächtersbach’ın yerel kulübü Almanya gene-
linde 668 yerel kulüplerin biridir ve fuar ken-
tinde 60 yıldan fazla kuruludur. Sözde „teknik 
tren“ THW temel birimi ve uygulamada ope-
ratif bir organdir. Bu organ Wächtersbach’da 
platoon kadrosunda (yönetim kadrosu), birin-
ci ve ikinci kurtarma grubu ve bölüm “patlat-
masında” mevcuttur.

• Taşkınlar ve selleri yenmeye çalışmak
• Köprü veya geçici köprü inşa etmek
• Operasyon sitelerini aydınlatmak
• Kayıp olan insanları ve hayvanları aramak ve 
kurtarmak
• Yıkıntı ve engelleri kaldırmak ve darbe etmek
• Geçici sığınma evlerinin montajı

• Acil zamanlarda genel olmak
• ve çok daha fazlası ...
THW yerel kulüp Wächtersbach herhangi bir 
ilgi partiyi sağlar - genç ya da yaşlı, büyük ya 
da küçük ve ne cinsiyet olursa olsun, inanç 
ya da milliyet için fırsat teknik insan yardım 
alanında yer almak ister.
Buna ek olarak, yerel kulübün çok aktif bir 
gençlik grubu vardır orda çocuklar ve gençler 
on yaş itibariyle THW’nin görevlerine kolayca 
yetiştirmektedirler.
Görevlerin geniş tayfın sayesinde fahri bağlılık 
içinde sizin içinde uygun birşey vardır. Yö-
neticiler, idari asistanları, gençlik çalışanları, 
aşcılar, cihaz ustalarından kurtarma ekibine 
yada halkla ilişkilerde iş birliği yardimcılara ka-
dar. Görevler okadar çeşitli ki herkes kendine 
göre bir görev bulup eylenip ve zevk alır.
Bizi ziyaret edin ve bize yardım etmekte 
yardimci olun! Gündelik hayattan kaçın ve 
THW’ye girin!

THW kulübü Wächtersbach e.V.
THW kulübü Wächtersbach e.V. THW yerel 
kulüp Wächtersbach’ı destekliyor, çünkü 
destek tedbirleri ile THW yerel kulüp Wäch-
tersbach’ın hazırlıklı olmasını geliştirmek için. 
Üyeliğiniz ile bize yardimci olursunuz!
Gençlik görevi cuma günleri saat 17 ile 20 
arası ve yetişkinler pazartesi ve cuma günleri 
saat 19 ile 21/23 arası buluşuyorlar.

5. Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. 
(DARC)

DARC yerel kulübü Wächtersbach’da kayıtlı bir 
kulüptür. Bu kulüp amatör radyo ilgileri deste-
kliyor, mesela UKW radyo, uydu yayını, amatör 
radyo TV ve tabi ilgi çeken üyeleri. Kulüp ticari 
anlamı içinde olmayan, deneysel amatör ra-
dyo servisi ve iletişim içinde radyo amatörleri 
küresel topluluk uluslararası düzenlemeler ve 
alman amatör radyo yasasından sonra çalış-
maktadır. 
Aylık toplantılar kulübün odasında, eski okul 
Wächtersbach’da (kum taşı yapım), An der Kir-
che 4’da (akşam toplantıları) ayın her üçüncü 



cuma günü saat 19:30’dan itibaren başlıyor.
Kulüp‘de yaklaşık 45 üye düzenlenmektedir. 
Üyelik ücreti sendeleyerek edildi. Herkes üye 
olabilir bağımsız radyo lisansı bulundurmak-
dasa. Ilgi çekenlere kulüp altı ay‘a kadar 
ücretsiz ve mesafeli misafir üyeliği sunmakt-
adır. O zamanda aylık yayınlanan amatör tel-
sizcilik dergisi CQ DL bedava teslim edilir.

Kulübün amacı, faaliyetler, hizmet:
Amatör radyo sertifikası almak için bilgi trans-
feri; yardım yoluyla, üyelerinin özel, deneysel 
amatör telsiz operasyonu teşvik etmek ve 
radyo cihazlarının geliştirilmesine öneriler; 
antenler ve tamiratlar; bireysel radyo ope-
rasyonda talimatlar ve testler, örneğin, işletim 
modları sesle, mors kodu, amatör telsiz televi-
zyon; aylık olarak yayınlanan ve üyelik ücreti 
ile payını yerleşmiş amatör radyo dergisi CQ 
DL teslimi; topluluk organizeler, örnek toplantı 
akşamları, sosyal birliktelik ve motif amacıyla 
teknik ve operasyonel konularda deneyimle-
rin çeşitli döviz bakımı için; radyolar ile eylül 
ayında ilk haftasında her yıl „Fieldday“, güneş 
enerjisi ile calışan, radyo yarışmalara katılmak; 
acil amatör telsiz haberleşme sağlanması 
amatör radyo yasası; radyo faaliyetleri ile ilgi-
lenler için kulüp odamızın kapısı yılda bir kere 
açıktır ve her pazar günü saat 9:30 MEZ 3,611 
MHz frekansında düzenli radyo görüşme ile 
ortak konum birliği Roßleben (Thüringen). 

Wächtersbach radyo ödülü „Kale“ de: Aşağıda-
ki yerel tarihsel nesneler ve manzaraları için-
de kulübün üyeleri „Dünya kalesi ödülü pro-
gramı“ kapsamında onların dünya çapında 
bir telsiz iletişiminde dikkat çekmek şunlardır: 
Wächtersbachdaki kale (1324), ID: WCA-DL 
04239 ve Wähtersbachdaki savunma kilise 
(1514), ID: WCA-DL 04240. Radyo ödülü için 
radyo bağlantılarında puan kazanılıyor.

6. EFC Adlerauge Wächtersbach 09 

Biz Eintracht Fanclub „EFC Adlerauge Wäch-
tersbach 09“ SGE‘yi desteklemek için 30 kişi ile 
2009 yılında kulübü kurduk. Bizim üyeler bir 

ile atmış bir yaş arasıdır aralarında çocuklarda 
var.

Biz oldukça ailesel bir kulübüz, şiddet ve 
isyanlardan ayırıyoruz. Üyeler şu an Wäch-
tersbach, Brachttal, Birstein, Biebergemünd, 
Gründau‘dan geliyorlar. Bundan dolayı bizim 
bir kisim şubat 2013‘den beri Birstein‘dada var. 

Wächtersbach‘da ayın her üçüncü cuma 
gününde „Kikeriki“ lokantada buluşuluyor 
ve Birstein‘da her birinci cuma gününde „Zur 
Post“ lokantada saat 20‘den itibaren sohbet 
ve planlamak için buluşuluyor. Ilgi çekenler ve 
yeni üye olmak isteyenler hoşgelmişler bilgi 
almak ve bizimle tanışmak için.

Biz maçlara ve deplasman maçlarına gi-
diyoruz ve birlikte gezilerede çıkıyoruz (şim-
diye kadar mesela ziyaretlere, Rhein‘da gemi 
gezisi, hayvanat bahçesi). Ve en önemlisi hep 
birlikte Eintracht‘in maçlarını kutluyoruz yada 
üzülüyoruz. Yani bir lokanta‘da toplantımıza 
buyrun gelin yada bizim „kontak“ sitemizde 
bize sorular yada uyarımlar yollayabilirsiniz. 

Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz! 

7. FC Germania 08 Wächtersbach 

1 Haziran 1908‘de spor tutkunları villa Po-
mona Aufenau‘da hayata bir kulüp cağrısı 
yaptılar, isminide „Germania“ koyup futbol 
sporuna yazılmiştır. Futbolun savaş sonrası yıl-
larda her yerde muazzam bir destek öğrenildi. 
Pratikte daha önce hiç bir yerde futbol kulübü 
kurulmadı yeni kuruluşlar keşfedildi.
Ağustos 1947‘de ikinci futbol kulübü Wäch-
tersbach‘da kurulmuştur, „Concordia“ ismi ile 
kulübü ayırıyordu. 
Wächtersbach Messe 1959 yılında iki kulüp 
kombine bir takım olarak hanau‘ın çalışma ek-
ibine karşı oynadı ve 5:0 kazandı. 
17 Mayıs 1951 toplantısında iki kulüp arasında 
bir birleşme olmuştur. Bunu üstün ve sportif 
başarıları takip etmekdeydi. 
Haziran 1962‘de yeni tamamlanan örnek do-



nanımlı spor tesisi tamamlandi, spor beton 
kortunda eklenebilsin diye. 
1964‘de yeni çimenlikde örnekdir. 1970 yılın-
da, kulüp evi uzatıldı ve projektörler ile sert 
mahkeme sağlandı. Eğitim tesislerinin bu ge-
lişmeler, 1970-1971 yılında oyun operasyona 
katılmak için üçüncü takım ilk defa oldu. 
Spor faaliyetlerinin bu tür kulüp gezileri, 
bira bayramı, italyan gecesi, maskeli baloları 
ve çok daha fazlası gibi sosyal etkinlikler de 
vardır. Uzun yıllar boyunca gençleri ve yaşlıları 
yabancı kökenli kulüp gençlik futbol ile ilgi 
çekmeye çalışıyor. Bir çok durumda elde 
edilmiştir. Bu yol yoğunlaştı, ama o toplum 
yaşamının bir zenginleşme temsil edilmelidir. 
Entegrasyon talep burada. 
21. yüzyılın başında, birleşik bir Avrupa‘nın çok 
kültürlü bir topluma cağırıldık. Özellikle spor 
kulüpleri burada gereklidir. Bizde küreselleş-
meye bağlıyızdır. Gençlerin geri adım atması 
nedeniyle bir yandan futbol sporuna ilgi uzun 
ömürlü olan gençlerin düşüş, ve diğer tarafta 
artan gençlik zorunda kaldılar diğer tarafta bir 
gençlik vakfide (JFV Kinzigtal e.V.) katılmak A-, 
B-, C- ve D-gençlik zorunda kaldılar. 
Brachttal, HWN, Aufenau, Wittgenborn ve 
Wächtersbach için ana kulüpleri kapsamakt-
adır. Gençlik ekipleri bağımsız olarak F, E ve 
D genç takımları FC Germania tarafından yö-
netilmektedir. Bunlar futbolcular için giriş yılı. 
Işte burda bizim gençlik lideri uygun kişi ola-
caktır. 
Kasım 2014 yılında son toplantının ardından, 
biz bir çalışma kurulu tarafından yeni bir yol 
oluşturmak zorunda kaldık. Yönetim kurulu § 
26 uyarınca BGB yedi üyeden oluşur.

8. Förderverein der Friedrich-August- 
Genth-Schule e.V.

Biz kimiz - biz ne yapiyoruz? 

Vakfi 1986 yılında Wächtersbach‘lı Walter 
Bube‘dan kurulmuştur. Kulübün amacı ise 
FAG-okulun eğitimi. 25 seneden daha fazla 
150.000,- euro üyelerin, arkadaşların ve des-
tekcilerin tarafından okul ve öğrenciler için to-

planılmıştır. Bu toplam, farklı disiplinlerinden 
öğretmenler tarafından yapılan istekleri genel 
kurul tarafından dağıtıldı. Bunların arasında 
öğretim materyalleri için bütçe yada mevcut 
fonlar yeterli değildi. 
Örnekler: Krystyna Kuhn ile okulda yazar oku-
ması. Her okul bir yazar yada bir yazarın canlı 
yaşamaya okul yılı boyunca fırsat verilmelidir. 
Vakıf düzenli olarak bu olayı finanse etmekte-
dir. Iki bekcinin kullanim sayesinde bütçeye 
tasarruf edildi. Iyi iş için iyi bir alet gereklidir. 
Burada kulüp kaynak makinesi satın almak 
için bir hibe verdi. Okul kütüphanesi yıllık des-
tekleniyor yeni kitaplar satın almak için. Birçok 
bilgisayar, beamer ve çeşitli cihazlar satın 
alınmıştır. Biyoloji, kimya, fizik ve teknoloji al-
anlarında ölçülen değerlerin elektronik topla-
ma ve işleme (Cassy) için bir sistem yüklemek 
profili edildi. Vakfi sanat bölümü için fırın mas-
rafını üstüne almış. Müzik bölümü satın alet-
leri, notalar, amplifikatörler ve konuşmacılar 
tarafından desteklenmiştir. Diğer bölümlerde 
hibe aldılar.
Anne ve baba yardımcı olabilirler - Siz kulübe 
veya bağış ile ilişkinizi destekleyebilirsiniz. 

9. Förderverein Schloss und Park 

Förderverein Schloss und Park Wäch-
tersbach‘ın saray bahçeleri ve kale korun-
masını sürdürmek amacıyla, bazı Wäch-
tersbach vatandaşları tarafından 2001 yılında 
kurulmuştur. Her durumda, belirtilen binalar 
vatandaşlar ve şehrimizin ziyaretçiler için ko-
runmalıdır. 

Sayısız tedbirler kale parkı çekiciliğini artırmak 
ve yürümek davet etmek son yıllarda alındı. 
Son senelerde vakfi projeler yapmıştır, mesela 
parkı toplamak ve yol çalışmaları, ağaç ekmek, 
ev ve tarih kulübü ile birlikte bize bir girişim 
olarak ağaç ekmek, buz evinde yenileme çalış-
maları, orman evin şelale restorasyonu, kuğu 
kuşunun ev yenilemesi, tarihi bahçe salonun 
görüntülerin restorasyon ve koruma otoritesi 
ile birlikte, MKK ve Wächtersbach şehir, göl 
ve sayısız ağaçlar ve diğer bitkiler arasınd-



aki 100‘den fazla gül dikimi. Vakıf bir ingiliz 
manzara parkı orijinal planına benzer parkta 
sürekli bakım ve rehabilitasyon çalışmaları 
için sağlar. Hatta kale restorasyondan sonra, 
kulüp daha çalışmak ve kale gerekçesiyle be-
zemeler giderek cazip park gerçekleştirmek 
ve katkıda bulunmak istiyor.

Bütün bu çalışmalar bizim üyelerimiz, araka-
daşlarımız, yardımcılarımız ve sponcurlarımız 
tarafından mümkündür. Kulüp kar amacı git-
meyen kuruluş olduğundan, tüm katkıları 
ve bağışları vergiden düsülebilir. Yeni üyeler, 
yardımcılar ve vericiler herzaman beklenir. 

10. Freiwillige Feuerwehr Wächtersbach 

Freiwillige Feuerwehr Wächtersbach e.V. vakfi-
si itfaiyeyi destekliyor ve yangından korunma 
prensiplere bakıyor. Eğitimide vakfi Freiwillige 
Feuerwehr Wächtersbach ve gençlik itfaiyeyi 
destekliyor ve maddi katkıda itfaiyeci teknik 
donanimlarda bulunuyor. Bunun için diğer 
olaylar (noel pazar, Blaulicht karnavalı, noel 
ağaçları toplamak), bağışlar ve üyelik aidatları 
gerili kullanılmaktadır. Böylece mesela özel 
eğitim birimi gerçekleşiyor maddi katkıda 
yapılamayan. 
Vakfi tarafından Florianshütte‘ya hizmet, 
bakım ve itfaiye bina‘nın tadilatı edildi. Gö-
revdeki halkla ilişkiler ve itfaiye kullanımı için 
ilgilenen vatandaşların reklamı devam ediyor 
ve kulüp üyeleri arasında etkin bir ilişki ömrü 
dostluk ile güçlendirilecektir. Destekleyici 
üyeler böylece Freiwillige Feuerwehr Wäch-
tersbach‘ı onların katkılarıyla arkadaşlar des-
teklemektedir. 

11. Freunde von Chatillon, Vonnas, Baneins 

Freunde von Chatillon, Vonnas, Baneins 
fransız ortağı topluluklar Chatillon Sur Chala-
ronne ve yaşamla Vonnas ve Baneins mevcut 
1963 ve 1998 yakın sendika karşılamak için 
görev ayarlamak ve bir kar amacı gütmeyen
milletler arasında alman dostluk ve anlayış 

teşvik etmektedir. Biz fransız dostlarımız ile 
sürekli temas halinde olan ve yakın sendika ile 
ilgili sorunlar ve görevler için tüm ortak toplu-
luklar sorumlu yerel Comite de Jumelage ile 
yakın bir çalışmadayiz. 
Faaliyetlerimiz çeşitlidir: Her yıl düzenli olarak 
ziyaret gibi geleneksel olarak standımızı var 
ve kendi standı ile temsil edilmektedir sizlere 
fransız arkadaşlar gönderirken nerede Wäch-
tersbach göstermek için Wächtersbach karna-
val, Chatillon bahar fuarı gibi gerçekleşecek 
olaylar. 
Yerel FAG okul ve kolejler arasındaki öğrenci 
değişimi, Chatillon ve Vonnas  bir gezi finan-
se ve Wächtersbach fransız değişim öğrencisi 
kalmak sırasında ayrıca büyük bir parti düzen-
lemek için her yıl teşvik etmektedir. Chatillon 
ve Vonnas alman öğrenciler her yıl alman dili-
ni öğrenmek için tanınması ve teşvik olarak bir 
alman-fransız sözlüğü sunuyoruz. Biz Wäch-
tersbach‘da olaylara katılıyoruz ve fransız gıda 
sunuyoruz. 
Fransız öğrenmek isteyenler, Şubat‘dan Nisan/
Mayısa kadar gerçekleşecek ve Ekim ile Aralık 
başlayanlar ve ileri düzey, dil kurslarına katıl-
ma fırsatı vardır. Öğrencilerimiz için her sene 
Ekimde, bir Fransa gezisi düzenliyoruz fransa 
dilini daha iyi öğrenmek için. 
Kim Boules oyunu seviyorsa, her ayın ilk ya da 
ikinci pazar günü bizimle birlikte kale Boules 
alanında katılabilir. 
Bizim fransız gecemiz her sene üçüncü cuma 
günü Kasımda faaliyetlerimizi gösteriyor. Ra-
hat bir ortamda kulüpdeki üyelerimiz ve arka-
daşlarımız fransız aşcıdan yemek yiyorlar. 

Siz yer almak istiyorsunuz ve Fransa ile yakın 
sendika ve kulüp çalışmaları hakkında daha 
fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Ozaman 
bizi arayın yada bizim toplantıya saat 20 itiba-
riyle, ayın üçüncü carşamba günü kulüp evin 
Aufenau‘daki eski belediyede (Kulturhaus Auf-
enau, Marienkirchen‘ın arkasında) oluşuyor. 
Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz! 



12. Freundeskreis Kinderbrücken-Kinder 

Vakfi „Freundeskreis Kinderbrücken-Kinder 
e.V.“ Eylül 2005‘de kurulmuştur. Kulüp ilk okul 
Kinderbrücke Wächtersbach‘daki çocukla-
ra destek vermektedir. O hiçbir şekilde okul 
bütçesinden temin edildiği için maddi kaynak 
oluşturmak ve görev almıştır. Bu materyalar 
çocukların okul hayatını kolaylastırıyor. O ara-
da kulüp okulun müdürüyle konuşuyordur 
anlamlı alımlar yapabilmek için. 
Kulüp okulla birlikte Kinderbrücken çocukları-
na bağıs toplamak istiyor. Geçmişde vakfi sınıf 
odalarını CD - çalar ve overhead projektörlerle 
döşemektedi. Benzer şekilde ekipman topları, 
„hareketli okul“ projesi için mobilet ve araç bir 
atlama mat tarafından satın beden eğitimi için 
vardır. Kulüp kalıcı satranç AG‘nin himayesine 
ve yıllık matematik yarışmasında maliyetini 
atanır. 
Fener olayı, okul karnavalı , anne-baba ve ço-
cuklar ev sahipliği yapacak kulübün okuldaki 
diğer festivaller, böylece projelere de gelir 
elde zaman finanse edilecek. Bunların hepsi 
üyeler tarafından bağış ve destek yardımıyla 
mümkün. Kulüp amacı gütmeyen bir organi-
zasyon olup, tüm bağış ve üyelik aidatları ver-
giden düşülebilir. 
Lütfen Sizde üye olun ve bize yardımda bulun-
un çocuklarımıza destek vermekte. 

13. Heimat- und Geschichtsverein Wäch-
tersbach e.V. 

Şehrimizin tarihinin araştırma ve ülkenin 
Ysenburg, dokümantasyon ve uygun bilginin 
yayılması kulübümüzün temel hedefleridir. Şu 
anda 200 üye bulunmaktadır, onların çoğuları 
bu alttaki faaliyetlerle mesguldur: 
Destek ve ziyaret etmek onların geniş kolek-
siyonları ile davet pazar meydanı (yerel tarih 
müzesi ve Wächtersbach müzesi seramik) iki 
belediye müzelerindedir. Kulüp kasaba geç-
mişi tarihi fotoğraflar ve belgeler için gayret 
ediyor. Bu değerli yerel tarihsel hazine müze-
de halka açıktır. 
Şehirin eski yerini gözetlemek için randevu 

alarak grup turları, büyük ilgi tekrar görmek 
ve konuklarına kentin özel konumlar göster-
mektedir. Yönetim ingilizce ve fransız dildede 
sunulur. Bizim broşür „Ein Rundgang durch 
Alt-Wächtersbach“ büyük bir popülükte se-
vindirmektedir. Kent tarihde genel bir bakış 
sunuyor, ama aynı zamanda tarihi binaların ve 
turistik açıklamalar verir. Kulübün en önem-
li olan ardışık numaralandırma eski şehir 
planı, ekteki broşürde yankılandı işaretleri ile 
sağlamıştır. Bu onun güzel yarı ahşap binalar 
dar sokaklarında keşifler ve kendi bir teşvik 
sağlar. 
Broşür üc euro‘ya turizm ofisi yada kitapcıda 
„Dichtung & Wahrheit“ satın alınabilir. 
„Wächtersbach tarihinin koleksiyonları“ serisi 
şimdi 421 yayınlar içerir ve sürekli yeni sürüm-
leri ile güncellenir. Tüm ürünler herkes tarafın-
dan satın alınabilir. Kentsel ve bölgesel tarihin 
bu kapsamlı dokümantasyon yaygınına dik-
kat. Bu amaç için turizm ofisi ve muayene için 
yukarıda belirtilen kitapçıdan, aynı zamanda 
internette kulüp hakkında detaylı bilgi bulun-
abilir. Konferanslar ve düzenli sunulan geziler 
de katıldı ve zamanında duyurulur. 
Ayrıca aktif kulüp üyeleri defalarca geziler 
dersler ve konuşmacı olarak kulüplerden da-
vetler ve kurumlar alabilirsiniz. Bu bizim kulüp 
uzak ilçe sınırları dışında bilinen haline gel-
miştir ve uzman konuların aydınlatılması için 
bir yetkili ortağı olarak kabul edilir. 
Jeoloji ve dünya „bahçe taşları“ ziyareti jeolo-
jik tarihinin sevenler için belediyenin karşısın-
da Main-Kinzig-Straße‘da tavsiye edilir. Bura-
da gelen açıklamalarla ana yerli kayalarını 
çeşitli bulacaksınız. Kuruluş şimdi kentin en 
çok ziyaret edilen anıtlarından biridir. 

14. JFV Kinzigtal Brachttal-Wächtersbach 

Gençlik vakfi Kinzigtal 2013 yılında gençlik 
bölümü Melitia Aufenau, SG HWN, Germania 
Wächtersbach, KG Wittgenborn ve SV Bracht-
tal ayrı olarak yerel mahkeme Gelnhausen‘da 
kurulmuştur. 
Kulüpleri artık hiçbir makul gençlik çalışmaları 
tek başına sunabilir, bu kulüpler tanınan üye-



lerinden oluşan yönetim kuruludur. Böylece 
gençlik vakfi bu form içinde ilk kez spor böl-
gesini Gelnhausen‘da kaldırdı. 
Önümüzdeki birkaç yıl popüler spor kulüp 
değil, aynı zamanda Main-Kinzig-Kreis dışında 
daha yüksek, daha cazip atletik liglerde per-
formansa dayalı futbol için böylesine önemli 
bir gençlik çalışmaları için amaç ve hedefdir.
Şu anda gençlik vakfı Kinzigtal için tüm yaş 
gruplarında yaklaşık 200 gençlerle 13 takım 
toplam oynuyor. Kupa zaferleri ve şampiyon-
larda ilk spor başarıları şimdiden kazanmış 
oylandı. 
Sevgili anne ve babalar çocuklarınızı gençlik 
vakfisinde kayıt ettiniz mi çok mutlu oluruz.

15. JCW-Judo-Club Wächtersbach 

Judo nedir?
Judo 1964‘den beri en ünlü dövüş sanatları ve 
olimpik bir spordur. Judo saf savunma değil, 
ama birçok öğeyi acil bir durumda etkili bir 
kendini savunma içeriyor. Judo çocuk ve er-
genlerin bütünsel gelişimi ve eğitimi başka 
spor daha fazla katkıda bulunur. Tüm kas 
iskelet sistemi kapsamlı koşullu ve koordi-
natif gelişim sporun önemli bir parçasıdır ve 
kavramsal çağdaş programlara dayalı aracılık 
eder. Temsilcisine gücü, dayanıklılık, çeviklik 
ve beceri paralel gelişme çocukların etkin-
leştirmek için. Yetişkinlerde vücut ve zihini 
sağlıklı tutuyor (siar: „Dinlenmen varsa, pas“). 
Ju-Jutsu nedir?
Biz Ju-Jutsu bölümünde gençler 16 yaş ve 
üzeri ve yetişkinler için karışık eğitim grubuz. 
Ju Jutsu dövüş sanatları çeşitli birçok unsurları 
kullanan bir spordur. Hedefler kendini savun-
ma ve şiddet önleme ve fiziksel uygunluk-
tur. Popüler bir spor Ju Jutsu, normal eğitim 
şeklinde tüm unsurları ile eğitim gibi. Hırslı 
Ju-Jutsuka ayrıca yarışmalar belirli kurallara 
göre yürütülmektedir. Sonraki bir sunmak 
yarışması gösterilmiştir ve bu doğru ve hızlı 
teknikleri ile değerlendirilecektir hangi duo 
sistemi vardır diye. 
Antrenman salı günleri saat 19 dan 20:30 kadar. 
Katılmak buna değer!

16. Kleinkunstkreis Märzwind 

“Mart Rüzgar“, iyi eğlence, eğlenceli ve iyi mi-
zah ve iyi şarap ile ilginç insanlarla yapmak 
olduğu demek olur.
 Mart rüzgarda kabare devresi 30 yıldır şehir 
ve Main-Kinzig-Kreis için kurulmuş bir kurum 
Wächtersbach Organizasyon kültürel etkinlik-
ler haline gelmiştir.
 Kulüp hedefi hayal etmek ve yaşam kalite-
sinin ince ayrılmaz bir parçası olarak kendini 
kurmak için uzak medya tat akışından kültürel 
müzik, sanat, tiyatro aramak, hala. Uygun bir 
fiyata - Aynı zamanda kaliteli şaraplar kendi 
yelpazesi ile mekan „Kültür bodrum“ gibi ken-
di ambiyans içerir. 
Mart ayı başlarında rüzgar ve sonbaharda 
sanat ve el sanatları pazarı şekillendiren o 
„Wächtersbach Sanat Salon“ düzenledi. Buna 
ek olarak, Mart rüzgar „Wächtersbach kültürel 
yolculuğun“ bir organizatör olarak ilgilenmek-
tedir.
 Bu Rhein-Main bölgesinde 50 km uzaktaki 
kent merkezinde kültürel etkinliklere gitmek 
zorunda bazı Wächtersbacher beslenen beri 
Mart rüzgar, zorunluluk dışında 1984 doğum-
lu Wächtersbacher kültürel girişimdir. Yani kır-
sal kültürünü getirmek zorunda kaldı. Ve böy-
lece bir kaotik kuruluş zamanında Mart 1984 
yılında oldu ve bir Mart rüzgar tazelik küçük 
kasaba pub ve fonksiyon odalarında bantları, 
şarkıcılar, reciters ve kabare getirerek, Wäch-
tersbach kültürel niş yönetilmektedir. Bugün 
kültürel çalışmalarının 30 yıl sonra Mart rüz-
gar bölgenin kültürel yaşamın ayrılmaz bir 
parçasıdır. 
„Wächtersbach Sanat Salon“ Büyük bir yıllık 
sanat sergisi, ancak bir alkışlanan kültürel 
etkinlik yaratmıştı değil yalnızca. „Kültür bo-
drum“ eski okul rustik tonozlu bodrum, iyi 
kurulmuş Mart rüzgar profili ile yıl boyunca en 
az on küçük sanat etkinlikleri sabit mekandır: 
profesyonel sanat standartlar, şarap rahat bir 
atmosfer - görüşmelerde ve konuşmalarda ve 
az değil hatta sanatçılarla aynı masada, olay-
ların ardından. 
Ve tüm bu uygun bir fiyata, neredeyse kapıları-
na - ve hala Mart rüzgar taze! 



Kültür bodrum olaylar saat 20:30 her ayın dör-
düncü cuma günü düzenlemektedir.

17. Kirche des Nazareners

Ibadetler her Cumartesi günü saat 18’de (Bis-
tro).
Nasıralı Kilisesi vardır: Topluluk kutlamaları; 
(Kilise hizmeti sırasında) Çocuk bakımı; Fut-
bol sahası (hafta boyunca gençler için futbol 
sahası); Tartışmalar ve deneyimlerin değişi-
mi; Yaşlılar ve toplum içme kahve (aylık); çok 
şarkı ve müzik (evde müzik okulu); Hakkındaki 
Tartışmalar ve İncil (saat 16:30 her cumartesi 
günü) ve İncil yansıması ve dua (saat 19.30 her 
carsamba günü).
Bizim topluluk: Neşeli, şahsen, İncil sadakat-
le doktrinde misafir ve ziyaretçilere açık olan 
organizasyonda bağımsız Protestan taahhüt, 
(olacak kimse üye olmalıdır...).
Dünya çapında nasıralı kilisesi:
„Nasıralı“ İsa Mesih ve O‘nun kilise olarak 
kendimizi görüyoruz. Kilise topluluklar, hayır, 
okullar, üniversiteler ve hastaneler ile 156 ül-
kede temsil ve iki milyonu aşkın üyesi vardır. 
Biz evanjelik İttifak temelinde ve diğer toplu-
luklar ve kuruluşlar ile çalışır.

18. Landfrauenverein

Ülkemiz kadın kulübü 1966 yılında kuruldu. 
O zamana kadar yeni kurulan kulübün onbir 
kurucu üyeleri yakında Wächtersbach kadın-
lar arasında büyük bir popülerlik bulundu ve 
büyük bir popülerlik zevk.
El sanatları teknikleri, pişirme, el sanatları 
akşamları ve katılan olayları öğrenmek gibi 
önceki kulüp faaliyetlerinin çoğu (örneğin, 
ticaret Café Wächtersbach fuarı altında) olarak 
o şimdi kulüp hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Değil de değer bilerek sunumlar çok kısa, 
sağlık, beslenme, kültür ve güncel konular ya 
da sadece olsun-birlikte örneğin.
Biz noel yılın sonuna kadar gibi, seve seve ka-
bul edilecek, bölgeleri, küçük geziler taahhüt 
ederek geziyoruz.

Kulüp farklı yaşlardaki üyelerden oluşur. Bizim 
olaylara ayrıca misafirlere her zaman açığız.
Sadece bize bir ziyarette bulunacak ve bizi 
tanımak emin olun! Farklı meslek ve yaş gru-
plarından bölgenizdeki kadınları karşılamak. 
Bizimle birlikte size diyet, sağlık, egzersiz ve 
kültürü hakkında yeni bilgi elde edebilirsiniz; 
Sen getirmek ve deneyim, beceri ve ilgi alan-
larını genişletmek ve heyecan verici aktivite-
ler, kültürel etkinlikler ve geziler yaşayabilirsi-
niz.
Biz saat 19 itibariyle her 14 günde pazartesi 
bir buluşuyor. Kesin tarihlere bizim olay takvi-
mine bakınız.

19. Musikzug Wächtersbach – „MU-
SIK-ER-LEBEN“

Musikzug Wächtersbach, kısa bir süre SFZ de-
nilen oyuncu, 1962 yılında kuruldu. 2000 yılın-
da, Musikzug Wächtersbach dönüşüm yapti. 
2008 yılından bu yana, kök Orkestrası ve Chris-
tophe Szykulla gençlik grubu yapilmaktadir.
Şu anda MZW 50 aktif olan 300 üyesi vardır. 
Ayrıca, eğitimde her yaştan 20 müzik öğrenci-
si bulunmaktadır.
Biz her şeyi zor ve tecrübe özellikle gençler 
için, tek bir para birimi olduğunu göstermek-
tedir biliyoruz: „Ben eğlenmek istiyorum.“ 
Ayrıca Musikzug Wächtersbach üyelerini bi-
liyoruz. Yani burada bir rüzgar enstrüman 
çalmaya yeterli eğlenceli bağlanır. Musikzug 
Wächtersbach gibi tuba, tenor boynuz, trom-
bon, trompet, saksafon, klarnet, flüt ve davul 
(ritm) gibi tüm üflemeli çalgılar hem kaliteli 
eğitim sunmaktadır.
Bizim haftalık provalar kulübün müzik bahçesi 
bizim kulüp binasında gerçekleşiyor. 
Bizim deneme süreleri:
Genclik bandi: sali günleri saat 18:30 ile 19:30 
arasi, kaynak orkestrasi: cuma günleri saat 
20:00 ile 21:30 arasi.
Bir eğitim fonuna Musikzug Wächtersbach 
diğer şeylerin yanı sıra teklifler, teşekkürler da 
yasal vasileri müzik eğitimi için mali destek 
olanakları bağlı olarak talebi, müzik eğitimi 
teşvik. Fon, ebeveynleri mümkün değildir ço-



cukların müzik eğitimi finanse etmek için izin 
için tasarlanmıştır. Yani, bu nedenle, her çocuk 
müziği açıp özellikle MZW her zaman araçlar 
ücretsiz olarak yeni başlayanlar için sağla-
maktadır.
Eğlenceli bir faktör ihmal edilmez, böylece 
Musikzug Wächtersbach düzenli kulüp gezile-
ri ev sahipliği yapıyor. New York‘ta Fransa, İta-
lya, Macaristan, Danimarka, Avusturya, İsviçre, 
Hollanda, İspanya ve 1988‘de Steuben Parade 
sonra kulüp oldu. Genç kuşak bizi unutulmuş 
değildir. Yani sırayla müzik gençlik temsilcile-
ri Frankfurt‘a buz pisti ya da kapalı mini golf 
sahası, bir ziyaret, bu tür Holiday Park Hass-
loch bir gezi olarak grup geziler organize edil-
mektedir.
Bize ve birlikte müzik yapma eğlenceli böyle 
eğlenceli gezileri yaşamak isteyen herkes, kul-
übümüze bekliyoruz. Bizim trende atlamak 
isteyen herkesi takdir ediyoruz.

20. Obst- und Gartenbauverein Wäch-
tersbach 1994 e.V.

Kulübün amaçları tüzük altındadır: ev bahçe-
leri, tahsisleri, konut ve yerleşim alanlarında 
bahçecilik teşviki; peyzaj biçimlendirici meyve 
ağacı tarlaları teşvik etmek; uzman bekleyen 
tarafından eğitim dersler organizasyonu; Kul-
übün kendi profesyonel bekleyen tarafından 
uygulamalı alıştırmalar ile ortalama oranları 
tutma; bahçeler, çayırlar ve teknik talimatlar 
ve meyve yetiştiriciliği, bahçecilik ve pey-
zaj yönetimi ile ilgili konularda öğretileri ile 
manzara komisyonu; meyve ve bahçecilik 
sergi girmeler; özel bakım, eğitim ve çalışma 
turları uygulanması.
Alttaki olaylar tesvetmektedir:
Kisin sürmeler, kayiklar, geriye kalan anlarlar-
da da yapilmaktadir.
Kış budaması, yaz budaması, pisirilmis elma 
kutlamasi ve çalışma turu. Kesim etkinlikler 
ücretsizdir ve tüm ilgili bahçecilik açıktır. Ser-
gi ilçe kulüp ile birlikte her yıl gerçekleşir. Bu 
ise ilçenin tüm meyve ve bahçıvanlık kulüp-
leri bağlı ve birlikte bu sergiyi organize edil-
mektedir. Alan gezileri her zaman, örneğin 

belirli hedefleri, bahce yol: gösterisi ve sarap 
evi görme bahcesi “Hermannshof” lezzetler, 
meyve suları, reçel, veya agac yolu Thüringen 
Hainich Ulusal Parkı gibi meyvelerin kullanımı 
için gösterileri ile Franconia bahçeleri. pisiril-
mis elma kutlamasi okul yılı sonucuna ve yine 
deneyimlerini paylaşmak için üyelerin bir to-
plantıdır. 
Ilgilenen üyeler görevli için İlçe kulübü 
yardımı ile eğitim etmesi de mümkündür. Eği-
tim ilçe kulüp tarafından finanse edilmektedir.

21. Reit- und Fahrsportverein Wäch-
tersbach e. V.  

Binicilik kulübü 1976 yılında kurulmuş ve sü-
rekli olarak giriş ve çıkış ile değişti. Kurucu yıl 
bir binicilik mahkeme olarak endüstriyel road 
arazi parçası oldu. Endüstriyel gayrimenkulün 
daha da genişlemesi ve normal dalgalanma 
üyeleri, binicilik arenasında çalışması bir kaç 
yıl sonra kesildi. Üyeleri kısmen Wächtersbach 
ve çevresinde özel ahır, birçok binicilik tesisleri 
arasında yayılır. Bununla birlikte, kulüp hayatı 
olsun, binicilik kulübü Wächtersbach veteriner 
dersler arasında değişen, yıl boyunca çeşitli 
etkinlikler sunuyor, at etrafında yıllık pazari 
kadar rahat bir izgara. Buna ek olarak, dernek 
eğitim ve üyeleri derneğin kendi eylemlerinin 
ve FN teklifleri katılımı teşvik ederek eğitim 
destekler. Eğer üye olmak isteyen veya sadece 
sadece at sırtında temas kişileri almak istiyor-
sanız, o zaman bize açıktır. Sizinle tanışmak 
için sabırsızlanıyoruz!

22. Sängervereinigung „Eintracht Sänger-
lust“
 
Şarkıcılar kulübü „Eintracht Sängerlust“ ya 
da selefi 1992 yılından beri 1838 yılında ku-
ruldu, erkek korosu hem kadın korosu vardır. 
31 Mayıs 1999 beri yürürlükte göre, kulübün 
doğrudan hayırsever amaçları. Kulübün amacı 
yerine getirilmesi bir siyasi veya dini yönü ter-
cih olmadan yapılır. Kulüp şarkı ve destekleyi-
ci üyelerden oluşur. Kulüp ofisleri tüm sahiple-



ri maassiz etkintir. Düzenli örnekleri tüm aktif 
şarkıcılar konserler ve diğer müzik etkinlikleri 
için hazırlık ve burada halkın hizmetine kendi-
lerini tanıtmak. Kültürel çalışmaların 170‘den 
fazla yıl sonra şarkıcı birliği „Eintracht Sänger-
lust“ Wächtersbach kentinde kültür ödülü ile 
Ekim 2010‘da verildi. 

23. Swing- und Gospelchor „Happy-Day“

“Happy-Day” oturulusu Wächtersbach ken-
tinde. Yaklaşık 50 şarkıcı ve dört erkek açılan 
oluşur. Repertuar şu anda ağırlıklı olarak 
çağdaş gospel şarkıları oluşur. Performans ki-
liselerde ve konser salonlarında gerçekleşiyor.
Aşağıdaki olaylardan biz dahil edildik:
- Gospel konser Stadthalle Gelnhausen 2014
- 2012 yılında Schwarzwald tur (beş konser, 
kendi kendine organize)
- Çocukların gelecegi konser 2011 yılında 
Stadthalle Gelnhausen
- Bürgerhaus Wächtersbach’da konserler
- 2009 yilinda baltik denizi sahilinde tur  (beş 
konser, kendi kendine organize)
- Interplast fayda konseri (2008, 2005, 2004)
- NOG (Night of Gospel) 2008,2006 yilinda 
(yedi korolar ile gospel festivali, kendi kendi-
ne organize)
- Allgäu’a 2006 yilinda tur (altı konser, kendi 
kendine organize)
- revü “Gospel and More”  (gospel ve caz bir 
gösteri, pop revü)
- 2003 yilinda Berlin’de kilise günü turu
- 2001 yilinda Frankfurt’da kilise günü
- 2000 yilinda İsveç tur (altı konser, kendi ken-
dine organize)

24. Tanz- und Gesellschafts-Kreis Wäch-
tersbach e. V.

Kulüp 1978 yılında kuruldu. Bu dans dersleri 
tamamlamış becerilerini korumak isteyen şu 
anda 24 üyesi ile oldukça küçük bir kulüp. Sü-
rekli dans adımları uygulayarak ve bu tekrarlar 
olmayanlar çok çabuk unutulur ve tepeden 
tırnağa yolu olabilir!

Biz bir balo salonu dansçı değiliz, ama bizi 
müzik hareket tuttu. Standart ve latin dans-
ları, kare dans, polka, ya da sirtaki yanı sıra, 
programı vardır!
Egzersiz akşamları yerine toplum Bürgerhaus 
Wächtersbach saat 20 den itibaren her sali 
günü. Hem dans ediyoruz hemde kutlamalar 
oluyor kutluyoruz.

25. Tennisclub Rot-Weiß Wächtersbach e.V. 
1951

Tenis kulübü Wächtersbach yaklaşık 210 üyesi 
bulunmaktadır. Tenis kortu Wächtersbach ha-
vuzun yanında yer almaktadır. Tenis kulübü, 
yedi kil mahkemeleri ve özel bir kulüp binası 
vardır. Bitki olgun ağaçlar vardır ve batıya ve 
güneye yüzme havuzuna, doğuda güney, çayır 
ve Bracht içinde çayırları ile çevrilidir federal yol 
yönünde Birstein/Lauterbach yakınında kaliyor.
Aktif üyeler tenis ilçe Offenbach ekip tenis tu-
runda oynayacak.
Şu anda, TCW yaşlarda sekiz ekipleri vardır:
DA 30 – DA 40 – DA 50 I und DA 50 II – HE 40 – 
HE 50 – HE 60 – HE 65 – HE 70
Bu tenis kulüpleri de ilçe Offenbach takım te-
nis turunda katılır Bad Soden-Salmünster ve 
Birstein, bir MSG (takım oyunu topluluk) bu 
yana dört yıldır.
Tüm aktif oyuncular ve tüm gençler bir takım 
oynayabilir böylece bu MSG (tenis Kinzigtal) 
kuruldu. MSG başında 26 takım ile bu yıl. Beş 
aktif ve 21 gençlik ekipleri.
Gençlik eğitim tenis okulu Klaus Kistner tar-
afından yürütülmektedir.
Üç takımın gençlik çalışmaları son derece 
Offenbach ilçesinde başarılı yanı sıra ülke dü-
zeyinde olusmaktadir.
MSG oyuncu yanı sıra ekip, bireyin gençlik, 
farklı yaş gruplarında bölgesel ilçe Hessen’da 
şampiyon oldu.
Üç kulüplerin her burada daha fazla yeterli 
oyunculara göre beri MSG çıkarıldı, U 30 ve 
DA 30 yaş grubu takımlardır.
Tenis kulübü Wächtersbach, etkinlikler, ekip-
ler, eğitim, etki tahta, hakkında daha fazla bil-
gi için, web sitemizde bulabilirsiniz.



26. Turnverein

TV 1906 Wächtersbach – hareketlerle dolu bir 
kulüp!
Jimnastik kulübü Wächtersbach 1906 yılında 
kurulmuş ve 2006 yılında 100. yılını kutlayan  
Wächtersbach’in en büyük kulübüdür. Nere-
deyse 1.400 üye ile bir kulüp olusturmaktadir.
Bu tür jimnastik, atletizm, masa tenisi, eltopu, 
basketbol, voleybol ve kalp spor gibi spor faa-
liyetleri, farklı hemen her bedeni ve tutmak 
uygun yetiştirmek için izin verir. Jimnastik kul-
übü teklifleri yaşlıların bebeklerde (anne-ço-
cuk jimnastiği) için mümkün bulunmaktadır. 
Bu tür jimnastik, atletizm, masa tenisi, eltopu, 
basketbol ve voleybol gibi bazı spor da per-
formans ve rekabetçi bir spor olarak sunul-
maktadır.
Çeşitli kurslar sunulmaktadir:
„Yoga ve daha fazlasi“, „hareket, kısıtlama 
rağmen“, „bir hafta içinde formda“, aerobik 
ile „spor salonu düşünün ve taşı“, „güdümlü 
meditasyon“, „Tai Chi“, „aerobik ve step aero-
bik“ (orta), „beden sıkılaştırma“ tam vücut 
antremanı „sırt sağlık dikkatliği“ „ sırt sağlığı 
karışımı“, „sırt sağlığı süper“ yoga ve pilates 
ile „geri uyum esnek zihnini ve bedenini ko-
rumak için herkese uygun bir kurs ücreti fırsat 
vermek yoğun ve sağlıklı bir kulüp üyesi olma-
dan.
Spor aktiviteleri Großsporthalle tesislerinde 
ikincil spor salonu, okul spor salonu ve Wäch-
tersbach spor alanlarında yürütülmektedir.
Kulübün kendi kulüp binası vardır. Protestan 
kilisesinin yanında „eski okul“ birinci katta yer 
almaktadır.
TVW DTB sertifikasından „artı sağlık“ olarak 
layık görüldü!
Tüm egzersizler, eğitimler ve kurslar eğitimli 
ve sertifikalı eğitmenler/antrenörler içinde ve/
iç tarafından verilmektedir.

27. Verkehrs- und Gewerbeverein

Ulaşım ve ticaret kulübü önceki belediye baş-
kanı Heinrich Heldmann tarafından Şubat 
1960 yılında kuruldu.

Biz faaliyetlerimizi, Wächtersbach ve mahalle-
lerin nüfusun kültürel ve sosyal yaşamını 
desteklemekteyiz. 50 yıldır geleneksel „Wäch-
tersbach yerel gazete“ nin yayıncısı bulun-
maktadır. İlk başta o ayda ilk kez ortaya çıktı. 
Birkaç yıldır her 14 gün Wächtersbach ve ilçe-
lerine ve tüm hanelerine ücretsiz dağıtılmakt-
adır.
Uzun yıllar boyunca, bizim ofis saray bahçe-
lerinin tesis ve Wächtersbach vatandaşlar ve 
ziyaretçiler için Schlossgarten 1’de bulunabilir.
Buradan gönderilen otel, pansiyonlar, özel 
odalar ve yerel broşürler ile konaklama hizme-
ti yarattık, odaların iletti olacak, reklam ve ye-
rel gazete editoryal katkıları kabul etti ve tüm 
endişeleri Wächtersbach ve çevre hakkında 
bilgi sağlar. Biz de Wächtersbach’ın son duyu-
rular ve Wächtersbach’ın turizm için başka bir 
ana ile bir web sitesi var.
Biz hayata hediye kart „alışveriş kartı“ oluştur-
duk. Bu kart sayesinde, 5; 10; 20; 50; euro ve 
bankalarda satın alınmalıdır ya da doğrudan 
bizden, müşteriler 30‘dan fazla mağazalarında 
ödeme yapabilirsiniz. Kart, bu nedenle çok iyi 
yıldönümleri ya da kutlamalar için bir hediye 
olarak uygundur, çiçek ya da çok sayıda itfa 
fırsatları ikram konusunda eczane vardır. 
Biz Messe Wächtersbach tarafından düzenle-
nen sonbahar ve noel pazarı organize etmek-
teyiz. Biz kendimizi Wächtersbach ve böylece 
en iyi şekilde tüm vatandaşların ve misafirler 
fayda yeniden değerlendirilmektedir. Son 
yıllarda, noel ışıkları tamamen örneğin, yeni-
lendi. Biz yerleşmesi ve ödemesi için garanti 
vermekteyiz.
Yerel broşür ve yürüyüş haritası, geliştirilen 
basılı ve tamamen yeni bir harita basıldı.
Bugün, kulüp kendi bizim Wächtersbach yerel 
gazetesini yaratmaktadır ve tüm baskı ürünle-
ri tasarımında sizi desteklemek için bir ortam 
tasarımcısı kullanır. Sizin broşür, hatıra yayın-
lar, posterler, broşürler, maliyet etkin tasarım 
yazdırabilirsiniz. Üyeler hizmetlerimizin çok 
üzerinde indirimli alıyorlar.
Ulaştırma ve ticaret kulüp üyeliği ev şehir için 
dünyayı ve destek mal olmaz. Ayrıca üye ol-
mak için bir ticaret olmalıdır. Özel bir bireysel 
üyesi olmak ve tamamlamak için trafik ve tica-



ret birliği yararlanabilirsiniz.
Gelin ve bizi deneyin.
Biz nakliye ve ticaret birliği içinde yeni üyeler 
bekliyoruz.

Hesseldorf

28. Frauenkreis Hesseldorf / Weilers

Kadınlar grubu Hesseldorf/Weilers perşembe 
günü her 14 günde 60 yaş itibariyle yaklaşık  
20 ile 25 kadın buluşuyor. Kulübün yönetimi 
incil papaz Christoph Schilling aittir (Tel.:2738, 
E-posta: pfarrer-schilling@gmx.de). 
Organizasyondan sorumlu olan Waltraud 
Springer, Weilers’dan Tel.:3168 ve Christa 
Christe, Hesseldorf’dan Tel.:2243. Buluşma 
yeri Hesseldorf köy salonunda. Toplantılar 
saat 14’de başlıyor ve bir buçuk saat sürüyor. 
Konular sunulmaktadır kahve içiliyor, oyun-
lar, hikayeler okumak oynadı. Daire yerliler, 
yeni gelenler ve her inançtan insanlara açıktır. 
Klasik „bahçe-sezonu“ (Mayıs ile Ekim arası) 
çemberi aittir. Yılda bir kez günlük gezisi-
ne çıkıyoruz ve orda tanışan insanları o gün 
aramıza alıyoruz.

29. Freiwillige Feuerwehr Wächtersbach/
Hesseldorf

İtfaiye Wächtersbach/Hesseldorf 25 üyeden 
oluşur, iki kadindan ve yirmi üç adamdan. 
Onlar her perşembe günü saat 20 itibarinde 
itfaiye evinde Sterzbergstraße’da egzersiz 
akşamı için buluşuyorlar. 
Egzersiz akşamları sınıfları, pratik egzersizler 
ve spor aktiviteleri ayrılır. Harekat dairesi üye-
leri harekat dairesi gençlik itfaiyenin gelen 
ya da itfaiye ilgilenen ve 17 yas itibariyle. 65 
yaşına giren üyeler emekli ve onur bölümüne 
değişirler.
Gençlik itfaiye her perşembe günü saat 18 ile 
20 arası karşılayacak on ile 17 yaş arası 14 ço-
cuk ve gençlerden oluşur. Teorik ve pratik eği-
tim, el sanatları ve spor etkinlikleri bu egzersiz 
akşamlarda yapılır. Ayrıca, eğlence parkları, 

geziler, gezi ve çok daha fazlası yapılıyor.
Bir itfaiyeci Wächtersbach vatandaşlarından 
çok farklı değildir. Bu çağrı cihazı tarafından 
erişilebilirlik bağlıdır. Bu çağrı kontrol mer-
kezi tarafından uyarılır sonra, taahhüt itfaiye 
yapılır. Yangınlar sırasında aynı zamanda trafik 
kazaları, sel yada arka tehlike noktasından zor 
teknik yardımı değildir. Böylece nüfusun gü-
venliğine önemli bir katkı yapıyoruz.
İtfaiye Hesseldorf kendi katkısı köyünde bir 
ızgara kulübe yukarıdaki ormanda inşa etti. 
Alan 50 m² ve kapalı sundurma 25 m² oluşur. 
Yazlık Izgara ve rahat kutlamalar için ideal bir 
açık şömine vardır. Koltuklar yaklaşık 120 kişilik 
yeterince mevcuttur. Ayrıca sıhhi tesisler mev-
cuttur. Yaz 2006‘dan bu yana, yazlık elektrik ile 
beslenir. Böyle doğum günü, düğün, şirket par-
tileri ve çok daha fazlası kutlamalar tutulabilir.
Ayrıca, biz de yakın mesafede ve uzak Hes-
seldorf insanlar için kültürel aktifizdir. Bizim 
ızgara kulübe babalar günü‘nde ızgara kutla-
ma ve yaz gecesi festivali, kapımızın size açık 
olan günü veya noel pazarı. Festivaller gelir 
ve cihaz ürünleri kullanım bölümü için temin 
edilecek yıllık katkısı kısmen Wächtersbach ve 
Hesseldorf vatandaşları operasyonlarında iyi 
geliyor. İyi donanımlı itfaiye her konum için 
önemli bir kurumdur.
Biz senin ilgini uyandırdık mı? Ozaman kayıt ol 
ve güçlü bir takımda üye ol.

30. MSC Wächtersbach/Hesseldorf e.V. 
1952 im ADAC

Kulüp genel bir motorlu araçlar için tutku ve 
motor sporları ile aktif yarış sürücüleri ve kişi-
lerden oluşmaktadır. Toplum hayatı seyirci 
olarak motor sporları etkinliklerine katılımını 
içeren; başta mitingler, motokros ya da ta-
rihsel olayların dost kulüplerinde yardım-
cısı mareşal olarak katılımları; sahneleme ve 
Wächtersbach Main-Kinzig-ralli organiza-
syonu; gençlik geliştirme; tüm kulüp üyeleri, 
arkadaşları, tanıdıkları ve orada olmak istey-
en herkes ve yerel kulüp ADAC için „benzin 
görüşmelerde“ ve açıklık örgütsel sorunları ile 
haftalık kulüp gecesinde görüşüyorlar.



Leisenwald

31. „Förderverein des Kindergartens Gän-
seblümchen Leisenwald“

Anaokulu „Gänseblümchen Leisenwald“ bir-
likteliği sadece doğrudan amacı gütmeyen 
amaçlar peşinde. Kulübün amacı anaokulun-
da çalışmak için eğitim ve mali destek teşvik 
etmektir.
Öğretmenler ile birlikte, organize ve anaoku-
lunda festivaller kurmak, yaz festivali, fener 
olayı, yılda iki kez bir önceden ayrılmış çocuk 
giyim çarşısı düzenliyoruz. Festival ve çarşılar 
gelirleri doğrudan çocuklara ve anaokula ya-
rar. Oyunlar ve el sanatları malzemeleri, mo-
bilya, geziler ve çok daha fazlası şeklinde.

Neudorf

32. Der Damen Sport Club Neudorf 

Bayanlar spor kulübü Neudorf e.V. 1972 Wäch-
tersbach ilçesinde küçük ama etkin bir kulüp. 
1972 yılında Aufenau’da oluşturuldu; orda 
bey efendi Schönig bir spor kulübü kurdu. 
Neudorfdanda bayanlar katıldıkları için kul-
übü Neudorf topluluk evinde kurmaya karar 
verdiler.O günden beri hâla Neudorfda kulüp 
yerini almaktadır.
Topları, atlama ipleri, kulüp ve benzeri jimnas-
tik ekipmanı: spor bayanlar jimnastik ekipma-
nı gerekir çünkü başlangıcı zordu. Bunlar üye 
katımın sayesinde sonradan satın alındı.
Kulüp nihayet kulüp kayıdına 14 Nisan 1981 
tescil edildi. Daha sonra tekrar tekrar sosyal 
aktiviteler, festivaller düzenlendi, geziler üst 
düzey bir grup kuruldu. 30 Mayıs 2012’de 
kulüp 40. Yıldönümünü kutladı.
Bizim spor saatleri her zaman aşağıdaki zam-
anlarda köy toplum merkezi Neudorf’da salı 
günleri Grup I: saat 19 ile 20 arası Grup II: saat 
20 ile 21 arasıdır.
Daha fazla bilgi sahibi olmak için web sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.
Biz memnuniyetle teklif faaliyetleri göstermek 
için, ziyaret için sabırsızlanıyoruz.

33. Kinzigtaler Vogelzucht- und schutzver-
ein Wächtersbach

Nüfusun yakın hobi getirmek amacıyla, renkli 
kuş gösterileri düzenlenmektedir. Bu arada, 
bu olaylar doğu Hessen ziyaretçilerin gittikçe 
artan sayıda, ile kendi türünün en büyük 
oluşudur.
Kinzigtal kuşçuluk ve koruma kulübü Wäch-
tersbach e.V. Neudorf 1985 yılında kurul-
muştur. Bugün kulüp 53 üye, ait kuş yetişti-
riciliği 30‘dan fazla aktif olan ve aktif tutmak. 
Başlangıçta neredeyse saf kanaryalar üretici 
kulübü bu güne kadar gelişmiştir. „küçük küba 
fink“ renk ve tip kanaryalar, egzotik, orman 
kuşları, papağan, sülün, güvercin kadar her 
şey arada temsildir.
Sosyalleşme çok önemlidir. Aktif sosyal yaşam 
için de bütün aile için olaylardır. Bu alanda, 
kulüp geniş bir yelpazede sunmaya çalışır. 
Yaz aylarında, örneğin mangal, tüm aile için 
yapılabilir. Orada da hayvanat bahçeleri, kuş 
parkları ve yırtıcı bekleme kuşlar gezilir.
Özellikle Hollandada hayvanat bahçesinde, 
Stuttgartda Wilhelma, Walsrode’daki dünya 
kuş parkı ve Teneriffada Loro Park ziyareti 
oldu. Üreme yılın görkemli bir sonuç gelenek-
sel noel partisi oldu.
Oni ki aylık toplantıları yıllık deneyim ve 
birçok konu ve sorunları açıklığa kavuştur-
mak. Damızlık aylık toplantısı ziyaret ederken 
daima kuş yetiştirme ile ilgili en son bilgileri 
alır. Bu olaylar dersler yetkili hoparlörler tar-
afından desteklenmektedir.
Bir yönetim kurulu kulübün gençlik sorumlu 
yön gençlik memuruna aittir. O, özellikle kendi 
özel sorunları çözmek için ve „eski tavşanlar“ 
kişileri veya bağlantı kurmak için genç yetişti-
ricilerine temas edilir.
Biz Sizin ilginizi mi uynadırdık? Eğer aktif 
olarak kuşlara ilgi göstermek istiyorsanız, o 
zaman web sitemizde daha fazla bilgi bulabi-
lirsiniz.



34- Treffpunkt e.V.

Treffpunkt e.V. sadece kar amacı gütmeyen 
amaçlar lehine sivil katılım tanıtımına adan-
mış 1 Eylül 2013 kulüp üzeri kurulmuştur.
Amaç sürekli güncellenen okuma kütüphane 
çalışması ile elde ve (salı günleri saat 10 ile 
11:30 arasi ve perşembe günleri saat 15 ile 17 
kahve ve kek ile açıktır) nüfusun ilgilenen tüm 
sektörler için bilgilendirme toplantıları; ye-
tişkinler ve çocuklar için, her yaştan ve yaratıcı 
fırsatlar için (örneğin yazar okumaları gibi) 
kültürel etkinlikler bulunmaktadır. 
İlgi çekenler için kapımız her zaman açıktır.
Etkinliklerde kabul azaltılmış istek kitaplar, bi-
reysel kez kitap kredileri, ya da bir kulüp üyesi, 
örneğin aşağıdaki avantajlara sahip olmak için 
tamamen ücretsiz alabilir.

Waldensberg

35. Freiwillige Feuerwehr Waldensberg

İtfaiye Waldensberg’in ek olarak gençlik bölü-
müde vardır.
Angajman bölümü egzersiz dersini pazartesi 
günleri saat 20 ile 22 arası alet evinde Bon-
netstraße 2a sunuyor. Gençlik savunma ekibi 
cuma günleri saat 18:30 ile 19:30 arasi bu-
luşuyor. Dersin yanında dinlenme organize-
lerde oluşmaktadır.
Eğer bizim hakkımızda daha fazla bilgi almak 
istiyorsaniz sitemizde okuyabilirsiniz.

36. TSV Waldensberg e.V.

Şu anda 34 üyesi ile aktif bir kulübüz. Hareket 
ve ortak girişim sevenler, doğru yerdedir. Her 
yaştan kadınlar katkıda bulunabilir. Biz farklı 
bölümler sunuyoruz: Eğitim kalp/dolaşım sis-
temi için (örneğin, aerobik, step aerobik); kas 
egzersizleri (örneğin karın, bacaklar ve popo 
egzersizleri) ve spinal eğitimi (örneğin spor 
topu ile egzersizler) ve çok daha fazlası.
Derslerimiz köy topluluk evi Waldensberg pa-
zartesi günleri saat 19 ile 20 arası ve çarşamba 

günleri saat 19 ile 20 arası gerçekleşiyor.

37. Waldenserverein Waldensberg e. V.

1699 yılında protestan inanç ile 365 kişi Chi-
sonetaldan Waldensberg köyünde alpler kur-
muşlardır.
Onlar Graf Ferdinand Maximilian I tarafından 
Ysenburg ve Wächtersbach’a alındılar.
Fransız sokak ad ve soyadları köy sakinlerinin 
kökenini hatırlatır. Ağustos 1999‘da, yıldönü-
mü „Waldensberg 300 yıllık“ kutlandı.
Waldensberg kulübün başarılı yıldönümü kut-
lamaları sevinci kitlesi aynı yılın 10 Kasım tari-
hinde kurulmuştur.
Diğer Waldensberg topluluklarla temas koru-
mak ve yoğun Bobbio Pellice ile değil, en az, 
ortaklığımızı devam genişletmek, kilise ve köy 
hayatında Waldensberg gelenekleri tutmak 
için tekrar tekrar farkında olmak kendimizi 
özel hikayenin hedefini belirledik.
Bobbio Pellice yaklaşık 60 kilometre batısında 
yer alan ve Turin Pellice Vadisi 600 vatandaş ile 
ortaklık 1993 yılından bu yana kilisesi‘nin bir 
parçasıdır.
2005 yılında Bobbio Pellice belediye ve 2006 
yılında Waldensberg kutlaması işlendi.

Weilers

38. 1. Pétanque Club Wächtersbach

Pétanque çelik toplar ile bir beceri spordur. 
100 yıldan beri Fransa‘nın güneyinde oynanır 
ve o zamandan beri tüm dünyada yayıldı. Bi-
zim spor inşa etmek yıllar sürse bile, bir aile 
dostu, ucuz, öğrenmek ve eğlenmek için 
kolaydır. Sosyal davranış ve konsantrasyon 
oyunun önemli unsurudur.
Genç ve yaşlı, kadın ve erkek tarafından oy-
nalır. Milliyet bizim için önemli değil!
Kulübümüz, mezrasında 2002 yılının Kasım 
ayında Wächtersbach bir ilçe kurulmuştur. 
Kent ayrıca gerekçesiyle sağladı. Ertesi yıl, 
sekiz pozisyonları yarattı ve kulüp binası için 
üç kapları yerleştirildi. Aynı yıl oynatma modu 



sistemi ve lig yarışmaya eklenmiştir. Yavaş ya-
vaş, ek bir kapalı teras ve projektör tarafından 
yapıldı, akşamları uzun bir süre oynamak için. 
Bizim ilk takım dördüncüden birinci Hessen li-
gine kavuştu. 2011 yılında Hessen şampiyon-
luğunu ve 2013 yılında Hessen vekil şam-
piyonluğunu kazandı.
Üye sayısı her yıl arttı ve şu anda 88 üye vardır. 
2012 yılda dört takım lig’e bildirildi. Eğitim 
günlerinde düzenli olarak 20 ile 30 aktif üye 
oynamaktadır.
Hessen lisansı olmadan yaklaşık 1.200 lisanslı 
oyuncular ve daha birçok eğlence oyuncu ile 
yaklaşık 60 kulüpler vardır. Yalnız Main-Kinzig-
Kreis içinde yedi kulüpler vardır. Bizim spor 
spor beraberliğinde işletmektedir.
Kulüp Pétanque Hessen ve Hessen etrafında 
özetlenmiştir.
Hessen lig kulübü turnuvalarında kendi bece-
rilerini test ya da alman şampiyonluğu ya da 
sıralama turnuvalar için nitelikler katılabilir. 
Uluslararası, fransızlar hâlâ her şeyin ölçüsü-
dür.
Sadece bize bu spor eğlence getirmiyor. Diğer 
kulüpler veya grupları bizim tesisimizde keyifli 
saatler geçiriyorlar.
Bizim eğitim günleri Neudorfer Straße bisik-
let yolu Weilers köyü alanımızda çarşamba, 
cuma ve pazar günleri saat 15 itibariyle gerçe-
kleşiyor.

39. Freiwillige Feuerwehr Weilers

İlk itfaiye etiketler vesilesiyle 7 ile 9 Temmuz 
1883 döneminde Gelnhausen’da gerçekleşti. 
Böylece itfaiye Gelnhausenin eski semtinde 
eski bir itfaiyedir.
Operasyon bölümü şu anda beş kadın ve it-
faiye istasyonunda saat 20 ile her Cuma ders 
karşılamak için 13 erkekten, 18 aktif kişilerden 
oluşmaktadır. Gençlik itfaiye 20 Ağustos 1974 
tarihinde kuruldu. Şu anda, gençlik depart-
manı 16 gençlerden oluşmaktadır bunlardan 
on ikisi bayandır.
Main-Kinzig-Kreis’da ilk Bambini grubu 2004 
yılında kurulmuştur. Böylece 2014 yılında 
Bambini grubunun 10. yıldönümü ve gençlik 

itfaiyenin 40. yılı kutlandı.
Bizim kulüp senede bir kere gençlik itfaiye 
grubuyla itfaiye binasının önünde mangal 
düzenliyor. Ayrıca, yakın ve uzak insanlar 
için kültürel aktifizdir. Temmuz ayında bi-
zim yaz festivali bu yüzden köy toplumunun 
korunmasına önemli katkı sağlamaktadır. 
Yaz festivali yeni inşa bisiklet istasyonunda 
yapılacaktır. Bu arada „Eski fırın evi“ Weilers 
köyündeki kuyusunda bağlamaktadır. Olay-
ların gelirlerinden, kullanım bölümü için do-
natım hangi mezrası ve Wächtersbach için 
nüfusun güvenliği temin edilmektedir. Ayrıca, 
gençlik çalışmalarının gelirlerinden destekle-
mektedir. 2014 yılında itfaiyeciler Oberstrahl-
bach (Avusturya’da) yangın mezrasında 30 
yıllık ortaklık kutladı. Her ayın ilk cuma günü 
kulübe düzenli bir tablo yer almaktadır. Her 
ilgi çeken için kapımız açıktır.
Bizim kulüp yeni üyeler tarafından desteklen-
dimi cok mutlu oluruz.

Wittgenborn

40. Kulturgemeinschaft Wittgenborn 1885 
e.V.

Kulübün kökeni 1885 yılında kurulan şarkı 
kulübe geri dönülüyor. 1946 yılında savaş-
tan sonra yeni bir başlangıç başlattı. Bu yeni 
başlangıçta çok faaliyetler ve gruplar özetil-
miştir ve  Wittgenborn kültürel topluluk 1885 
e.V.diye bir kulüp olmuştur.
Aşağdaki bölümler kulüpde sunulmaktadir:
Bölüm jimnastik Jimnastik (yetişkinler için ka-
dın jimnastiği); Anne-baba-çocuk jimnastiği 
(bir buçuk ile dört yaş arası); Küçük çocuklar 
(üç ile altı yaş arası); okul çağındaki çocuklar 
(yedi yaş itibariyle); Ders „Adım ve ton“ 
(aerobik ve vücut tonlama); Kurs „Sırt sağlığı 
ve dinlenme“; tenis; masa tenisi (öğrenci, 
gençlik, baylar); futbol bölümü (ilk yaşlılar ve 
ikinci takım, futbol gençlik) ve karnaval grubu.



41. Landfrauenverein Wittgenborn

Kulüp partici ve mezhebe bağlı bir kulüptür. 
Bu hesaba kırsal alanlarda koşullarını alarak 
getirerek amacıyla kırsal alanlarda kadınlar 
için bir kulüptür, kamusal yaşamda tüm üyele-
rinin endişeleri taşıyan ve kent ile kır arasınd-
aki anlayış beslemektedir. Kulüp, meslek, so-
syal, siyasal, kültürel, sağlık ve eğitim genel 
eğitim yetişkin eğitiminin önlemler sayesinde 
üyelerini teşvik ve arasında sorumluluk duy-
gusunu güçlendirmeye yardımcı olur.
Kulüp 1956 yılında kuruldu ve şu anda yaklaşık 
60 üye ile bir kulüptür. Bir yıl boyunca, fiziksel 
eğitim için ya da sadece sunulan sosyalleşme 
için böyle yaratıcı öğleden sonra (el sanatları) 
gibi çeşitli öğleden sonra toplantı, yürüyüş 
bulunmaktadır. Akşam düzenli olarak jimnas-
tik kursu gerçekleşir. Zaman zaman yemek ve 
dikiş kursları organize kulüp (senede bir yada 
iki kez). Çeşitli konular yıl boyunca sunulur ve 
ders vermektedir. Aile partisi, karnaval olay 
ve noel programın bir parçasıdır. Böyle Messe 
Wächtersbach, Bad Orb çiftçi market ve noel 
pazarı olarak kamusal etkinliklerde bir katılım 
da yıllık faaliyetlerinin bir parçasıdır. Buna ek 
olarak, her yıl bir günlük gezisi gerçekleşmek-
tedir.

42. Sport Kegel Club Wittgenborn

Bovling- çarpıcı bir spor bu kulüptedir hem 
genç hemde yetişkinler için, gençler (sekiz yaş 
itibariyle) ve yetişkinler bay ve bayan (sınırsız) 
için.
Bizim kar amacı gütmeyen kulüp 40 yıldan 
beri kurulmuştur ve lig yarışmalarına katıl-
maktadır. Sosyalleşme ihmal edilmez. Yeni bir 
ortama entegrasyon, güzel insanlar bağlantı 
ve yeni arkadaşlar hoş bir yan etkidir. Biz 
Bürgerhaus Wächtersbach bovling pistinde 
perşembe günleri saat 16 itibariyle antren-
man yapmaktayız.
Bizim antrenman günümüzde katılmaya ne 
dersiniz?
Bizi ziyaret etmenizi bekliyoruz.


