
 
                                                                                                              

Vrijwilliger voor wandelen in de Schilderswijk 

Voor de Buurt Sport Vereniging (BSV) zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die de wandelgroepen wilt 

begeleiden voor BSV De Mussen. 

 

“Samen bewegen in de buurt’’ 

 

De Mussen 

De Mussen is het oudste Buurtcentrum van Nederland en bevindt zich in het hart van de Schilderswijk in 

Den Haag. Wekelijks wordt De Mussen bezocht door ruim 2000 buurtbewoners van alle leeftijden en 

verschillende etnische achtergronden. 

 

De Mussen biedt kinderen, jongeren en hun ouders in de wijk kansen op ontwikkeling. Dit doen wij door 

activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden op het gebied van Participatie, Kunst & Cultuureducatie, 

Gezondheid & Bewegen en Natuur & Techniek. De Mussen is een inspirerende plek waar 

buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en hun talenten kunnen ontdekken. 

 

De Mussen heeft in 2015 Buurtsportvereniging De Mussen (verder BSV De Mussen) opgericht. BSV De 

Mussen heeft een jeugd- en volwassenen afdeling. Voor de afdeling volwassenen zijn we op zoek naar 

een Buurtsportcoach. De Buurtsportcoach Volwassenen heeft als doel: 

- Inactieve volwassenen in de Schilderswijk stimuleren tot deelname aan sport- en 

beweegactiviteiten. 

- Het doorverwijzen van buurtbewoners naar sport- en beweegactiviteiten en eventuele 

passende zorgverlening. 

- Het organiseren en coördineren van sport- en beweegaanbod bij BSV De Mussen. Samen 

wandelen in het groen is goed voor lichaam én geest. Zeker in deze coronatijd. Daarom biedt 

Buurt Sport Vereniging (BSV) De Mussen elke week op vaste tijden wandelingen aan in het 

groen van de stad. Een wandeling duurt ongeveer een uur en gaat in een rustig tempo.  

 

Wat ga je doen: 

- Je begeleidt wekelijks de wijkbewoners tijdens het wandelen door de wijk.   
 

Wat biedt De Mussen: 
- Een enthousiast, dynamisch team, hardwerkend in een informele sfeer 
- Een leuke werkplek, waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling 
- Mogelijkheid tot het volgen van een relevante cursus 

 

 

Heb je interesse? 

Ben jij die gemotiveerde vrijwilliger en wil jij graag ons team komen versterken?  
Mail je reactie met motivatie en eventueel een CV naar: 
Naam: Martin Breas, buurtsportcoach 
E-mailadres: martin.breas@demussen.nl 
Tel: 06-30010426 


