
B
oelhouwer is een begrip in ondernemend Den 
Haag. Hij kent iedereen en heeft een indruk
wekkend netwerk. In 2008 heeft hij samen met 
zijn vrouw Désirée DB aktiviteiten overgenomen, 
het oudste evenementenbureau van Den Haag. 
Het is uitgegroeid tot een bedrijf met een team 

van zeven mensen en samenwerkingsverbanden met allerlei 
partijen. Zijn energie is tomeloos, zijn enthousiasme aanste
kelijk. Noem een evenement en hij heeft het helemaal of ge
deeltelijk georganiseerd. Niet alleen in Den Haag, maar ook 
bijvoorbeeld de Eneco Tour en de Vlietdagen in Leidschendam
Voorburg. “Samen bereik je meer dan alleen,” zegt Boelhouwer 
vol overtuiging. “We zijn hier op de wereld om dingen te laten 
gebeuren, laten we daar met elkaar voor zorgen.”

Creatieve processen
Dat doet Boelhouwer dan ook volop, of het nu om publieke, spe
ciale of zakelijke evenementen gaat, hij gaat net zo lang door 
totdat het een succes wordt. “Ik volg mijn hart, ik wil me verbin
den met een project. Als ik op een lijn zit met de opdrachtgever 
en er een goed gevoel bij heb, ga ik ervoor. Dan ontstaan de 
mooiste dingen. Evenementen ontwikkelen zich al doende, het 
zijn processen, daar moet je ruimte aan geven. Ik vind het ge
weldig om aan andermans ideeën mee te werken. Ik kan iets 
toevoegen. Iedereen kan wel iets verzinnen, maar ik maak die 
vertaalslag naar de praktijk. Ik weet wat er allemaal komt kijken 
bij een evenement: veiligheid, vergunningen, opbouw, techniek, 
belangrijke zaken die vaak onderschat worden.”

Inspireren
Sinds een jaar of vijftien geeft Boelhouwer les in hospitality  
en ondernemersvaardigheden bij ROC Mondriaan. Hij heeft  
jaren in de horeca gewerkt en zijn lesbevoegdheid op het hbo 
gehaald. “Ik wil mijn leerlingen liefde voor hun vak bijbrengen 
en leren hoe ze zich kunnen onderscheiden. Hoe eerder je weet 
waar je naar toe wilt, hoe beter je jezelf in de markt kunt zetten, 
mét passie. Ik ben zo trots en dankbaar als ik van een oudleer
ling terug krijg dat mijn voorbeelden  ik neem ze mee de prak
tijk in en laat ze dingen zelf ervaren  het verschil hebben 
gemaakt voor hun carrière.”

Samenwerken
Den Haag is alles behalve een slapende ambtenarenstad, vindt 
Boelhouwer. “Den Haag bruist, juist die diversiteit is zo leuk. Er 
is enorm veel bedrijvigheid. Natuurlijk zijn er ook veel meningen 
en staan partijen soms tegenover elkaar. Ik probeer alles altijd 
van twee kanten te bekijken en aan te sturen op samenwerking. 
Pak je kansen en ga aan de slag! Wie goed doet, goed ontmoet, 
zo sta ik in het leven. Neem nou de intocht van Sinterklaas. Die 
organiseren wij al jaren. Ik laat me heus niet weerhouden door 
de zwarte pietendiscussie, kinderen hebben recht op hun feest, 
dus dat komt er. Ik houd nou eenmaal meer van geven dan van 
nemen. Zeker voor Den Haag, wat een mooie stad. Kijk die 
bootjes nou in Scheveningen, daar geniet ik elke dag van.”

www.dbaktiviteiten.nl
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Het aanbod aan evenementen in Den Haag is 
gigantisch! Van Vlaggetjesdag tot Prinsjesdag, 
van Royal Christmas Fair tot de intocht van 
Sinterklaas, er is altijd wel iets moois te 
beleven. Peter Boelhouwer van DB aktiviteiten 
is het creatieve brein en de sturende kracht 
achter veel evenementen die Den Haag op  
de kaart gezet hebben. 
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