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Manager Gino Seynhaeve : “We hebben jonge en oude klanten. Onze oudste bezoeker is 82”
HULSTE – Wie in deze contreien parenclub zegt, heeft het vrijwel altijd over Acanthus langs
de Brugsesteenweg in Hulste. Die parenclub vierde vorig weekend zijn twintigjarige bestaan.
“Dat gebeurde met alles erop en eraan”, stelt manager Gino Seynhaeve. “Wat niet wil zeggen
dat het decadent is. Dat is het nooit. De borden ‘Nee is nee’ hangen hier niet voor niets.”
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Parenclub Acanthus bestaat 20 jaar
maar zorgt ook voor een fout
beeld. Je kunt ook naar Acanthus
komen voor een avondje uit.”
Het cliënteel van Acanthus kan de
manager moeilijk definiëren. “Er
lopen hier tijdens het weekend
twintigers rond, maar ook dertigers, veertigers... Onze oudste
klant is iemand van 82 jaar. Die
komt zich hier amuseren. Iedereen
is hier ook welkom en wordt aanvaard. Huidskleur, gewicht... Het
speelt allemaal geen rol. Omdat
we als equipe respect hoog in het
vaandel voeren. Hier zijn nog
nooit grote problemen geweest,
dankzij die aandacht voor respect.”
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en parenclub bezoeken, het
blijft voor velen een taboe.
Dat is nochtans niet nodig,
vindt manager Gino Seynhaeve
(40) van Acanthus, dat vorig
weekend 20 kaarsjes mocht uitblazen. “De tijden veranderen”, stelt
hij. “Meer en meer mensen praten
erover. Ook op sociale media.
Check maar eens onze Facebookpagina: bijna 2.000 likes. Dat wil
toch iets zeggen.”
Gino runt al twee jaar Acanthus en
kan zich geen andere job meer indenken. “Ik draai lange dagen,
maar ik doe het ontzettend graag.
Geen enkele dag is dezelfde. De
ene dag werk ik aan draaiboeken
en ontwerp ik affiches, een andere
dag help ik mee om de zaak aan te
kleden... Neen, ik zou het niet zien
zitten om mijn oude job als grafisch vormgever opnieuw op te
nemen.”

Overnachten

Gino Seynhaeve is al twee jaar manager van Acanthus. (Foto LOO)

Verjaardagsfeest
Als manager moest Gino van het
20-jarige bestaan van Acanthus
iets subliems maken. Niet vanzelfsprekend, vindt hij zelf. “We zetten sowieso in op kwaliteit”, stelt
hij. “Het buffet, de aankleding, de
ontvangst... Alles moet top zijn.
Maar voor de jubileumeditie hebben we ons toch overtroffen. Onze
klanten, en zaterdag waren er dat
toch 600, zijn niets te kort gekomen. Ook zondag en maandag
kwamen er trouwens nog een paar
honderd mensen een feestje bouwen.”
“In de keuken hadden we een
enorm groot buffet gezet en in andere ruimtes stond een dessertbuffet, een oesterbar, een champagnebar, enzovoort. En Isaac Maine,

een bekende percussionist, speelde
de hele avond, net als onze twee
dj’s. Voor de gelegenheid hadden
we Acanthus ook in de kleur magenta gestoken. Daarin zijn we ver
gegaan: bloemen in magenta, muren herschilderd in magenta, een
loper in magenta... Zelfs enkele
kasten kregen een ander kleurtje.”
Elke maand is er wel een weekend
met een bepaald thema. “We maken een onderscheid tussen hoofdthema’s en minithema’s. Bij die
laatste categorie hoort bijvoorbeeld een set van een top-dj. Wat
de hoofdthema’s betreft denk ik
aan een fluo-avond of een westernavond. En dan wordt het hele
gebouw aangepast, net als het buffet. Daar kruipt enorm veel tijd en

energie in, maar als je de klanten
dan hoort zeggen dat ze de zaak
niet meer herkennen, is dat een
groot compliment. Het is ook zo
dat we voor elk thema een draaiboek uitschrijven. Op dat uur delen we gadgets uit, op dat uur start
een optreden... En daar houden we
ons strikt aan, anders loopt de
avond niet zoals gepland.”

Themakamers
Gino volgt met andere woorden
alles van heel dichtbij op. Ook de
zaken die op de eerste verdieping
gebeuren, volgt hij met een
arendsblik. “Op de eerste verdieping zijn 25 themakamers ingericht en wie dat wil, mag naar boven. Zelf loop ik daar ’s nachts

veel rond. Niet om de klanten te
bespioneren, ik let niet op al dat
bloot, maar wel om problemen te
voorkomen. In de club hangen
bordjes met ‘Nee is nee’. Als iemand niet wil, dan is dat zo. Wij
lopen rond om ervoor te zorgen
dat als het nee is, het nee blijft.
Als bijvoorbeeld iemand blijft
aandringen, dan verzoeken we die
persoon om de zaak te verlaten.”
“Het is trouwens niet zo dat je
naar boven moet gaan. Veel klanten zijn nog nooit naar boven geweest, maar komen omzich te
amuseren in een van onze twee
discotheken. Onze leuze is ‘alles
kan, niets moet’. Het probleem is
dat er rond parenclubs nog altijd
iets mysterieus hangt. Dat is leuk,

Dat Acanthus een goede naam
heeft, blijkt eveneens uit de klanten die de grens oversteken om
naar Hulste te gaan. “We hebben
klanten in deze streek, maar ook
uit Antwerpen, Brussel, het Limburgse... Fransen, Nederlanders en
Duitsers komen hier eveneens
vaak. Er is zelfs iemand uit het
zuiden van Frankrijk die regelmatig een weekendje naar hier komt.
Het is trouwens zo dat koppels die
dat willen op zaterdag kunnen
blijven overnachten. Op de eerste
verdieping is er genoeg plaats en
vanaf een bepaald uur delen we
lakens en dekens uit. ’s Morgens
krijgen de aanwezigen dan nog
een uitgebreid buffet.”
Op zaterdag is Acanthus enkel
voor koppels open. Die betalen
dan 100 euro. Op andere dagen
betaalt een koppel 50 euro. “Dat
zijn heel schappelijke prijzen,
want het gaat om een all-informule. Op vrijdag, zondag en maandag zijn singles ook welkom, maar
die betalen iets meer”, besluit Gino Seynhaeve.

