
DE LOKROEP
Van de provincie Antwerpen naar de Ardennen en 
niet meer terug. Zij kozen ervoor.  
2: Ludo Smits en Johan Sips , voormalige uitbaters Red & Blue Waulsort

(Hastière)

Wallonië

Tip 
Les
Cascatelles
“Deze kleine watervalletjes 
bevinden zich in het bos 
aan de overkant van de 
Maas, recht tegenover het 
dorp. Je kan ze bereiken 
via een ruwe helling en 
makkelijk vandaaruit 
wandelingen starten. 
Vroeger gingen we er vaak 
naartoe om te ontspan
nen. Dat is nu niet meer 
nodig, want we hebben 
geen stress meer.” 

Na jaren in het Antwerpse nachtleven waren 
Ludo Smits (66) en zijn man Johan Sips (49) op 
zoek naar rust. Ze ruilden hun homodiscotheek 
Red & Blue in voor een herenhuis in Waulsort 
(Hastière), op een boogscheut van de Maas. 
“Het mooiste moment hier? Op het terras met 
een gin-tonic naar de sterren kijken!”

“We noemen dit ons Eftelinghuis”, knipoogt Johan. 
De woning met de hartjes in de luikjes, de met ar-
duin omlijste voordeur en het terras op de eerste 
verdieping lijkt inderdaad getekend door Anton 
Pieck. Het koppel was er op slag verliefd op. “In de 
streek staan nog meer zulke prachtige huizen uit de 
belle époque. Waulsort was begin vorige eeuw po-
pulair bij rijke toeristen die hier hun vakantiehuis 
bouwden of in een van de vele hotels verbleven. 
Toen de toeristen in de jaren vijftig naar het buiten-
land op reis begonnen te gaan,  raakte het dorp stil-
aan in verval”, vertelt Johan.
Het koppel kocht dit huis eerst als buitenverblijf, 
maar woont er sinds 2018 permanent. Ludo is met 
pensioen, Johan werkt in een restaurant in een va-
kantiedomein. “Nachtwerk is er niet meer bij en al-
le klanten zijn gelukkig omdat ze op vakantie zijn.” 
De twee zijn niet de enige Vlamingen die de weg 
naar hier vonden. Zo woont ook de Antwerpse kun-
stenaar Koen Broucke in dezelfde straat. “Het is 
zo’n gezellig dorp”, aldus Ludo. “De inwoners zijn 

erg vriendelijk. We werden meteen aanvaard, nie-
mand stelde zich vragen. Buiten een oudere man 
die aan de poort kwam kijken of er wel écht twee 
mannen samenwoonden. Maar daar bleef het bij.”
Antwerpen missen ze niet. “Buiten een voorstelling 
in de Opera of de Bourla misschien. Voor cultuur 
moeten we naar Luik. We hebben hier wel Villa 
1900, een café-restaurant waar de eigenaar piano-
concerten geeft. Ook cultuurbeleving, maar op een 
andere manier”, zegt Ludo. 
De twee keren niet vaak meer terug naar Antwer-
pen. “We hebben er nog een appartement, maar 
zijn er even graag weer weg. En vrienden ontvan-
gen we liever hier in de tuin.” Net zoals wij worden 
die dan verwend met een streekproduct: een stukje 
taart met aardbeien uit Wépion. En zijn er dan écht 
geen nadelen? “Renovatiewerken duren langer dan 
in Vlaanderen. Walen zijn wispelturig. Je moet niet 
vragen wanneer ze gaan starten, maar wanneer ze 
klaar zullen zijn”, lacht Johan. 
De regio wordt wel eens geassocieerd met de kajak-
sport, want we zitten hier vlak bij de Lesse. “Maar 
er is zoveel meer”, zegt Johan. “Mensen trekken 
vaak naar de Loirestreek, maar weten niet hoeveel 
kastelen er hier langs de Maas te vinden zijn. In de 
zomer kan je je bijvoorbeeld neervlijen op de oever 
van de Lesse met zicht op het kasteel van Walzin. 
“Zo’n bouwwerk vind je zelfs in Disneyland niet. 
Dat is genieten!” 
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