
Even weg uit de tijd met Nooz 
 
Het leven is tegenwoordig druk, druk druk. Wij weten vaak niet meer hoe het is om ‘stilte’ te 
horen en te genieten van eenvoudig ‘zijn’.  Even tijd voor elkaar schiet er bij in, en als je dan 
eens een dagje samen weggaat ben je beslist niet de enige. Ook in de relaxlocaties is het 
vaak druk, druk, druk. Behalve bij Nooz.  
 
In Grobbendonk in België wonen Wim en Veerle Vanacker. In 2003 bouwden ze een prachtig 
huis met een bed en breakfast. De gasten kwamen, maar bij het echtpaar bleef er iets 
kriebelen. Veerle vertelt: “Wim had een drukke functie in het bedrijfsleven. Om te ontspannen 
gingen we naar de sauna of thermen. Daar kwamen we vaak net zo gestrest uit als we erin 
gingen. We vonden het ook jammer dat we bijvoorbeeld een massage-ervaring niet konden 
delen. Vaak zat de een in de sauna terwijl de ander gemasseerd werd. Ook het element ‘tijd’ 
bleef een storende factor. Je boekt een massage op een bepaald tijdstip en moet de klok in 
de gaten houden om de afspraak niet te missen. En na afloop van de massage moet je weer 
vlug plaatsmaken voor de volgende en is er geen sprake van nagenieten. Wij wilden dat 
anders doen en zo ontstond Nooz.” 
 
Nooz is afgeleid van snoozen, het knopje dat je op de wekker kunt indrukken waardoor je 
nog een paar minuutjes extra hebt voordat je er echt uit moet. Het concept is in één zin 
samen te vatten: Nooz is tijdloos genieten van en met elkaar. “We gaan uit van de wens van 
onze gasten”, zegt Veerle. “Het is jullie belevenis en jullie bepalen wanneer je wilt eten, 
gemasseerd wilt worden of wilt genieten van een van de andere belevenissen van Nooz.” 
Volgens Veerle is Nooz een ervaring voor al je zintuigen. Het is ruiken, voelen, proeven, 
zien, ervaren en samen delen. Daarom ga ik gezellig samen met mijn partner. 
  
Binnen buiten slapen 
Als we ’s avonds na een dag hard werken in 
Grobbendonk aankomen, staat Wim ons al op 
te wachten. Hij brengt ons over een met 
lichtjes bezaaid pad het bos in naar een 
paviljoen met aan twee kanten een grote 
glazen wand. De kamer baadt in rustig rood 
licht en er klinkt zachte muziek. We worden er 
al helemaal rustig van. Wim legt uit dat we met 
lichtknopjes de kamer elke gewenste kleur en 
sfeer kunnen geven, en als we dat leuk vinden 
kunnen we de schuifwanden helemaal 
opendoen. Daardoor lijkt het alsof we onder de 
blote sterrenhemel slapen, maar dan wel 
lekker warm in  bed. Via een beamer kun je speel- of muziekfilms op de witte muur 
projecteren. Op een tafeltje staan lekkere hapjes en ook de twee relaxstoelen zien er 
uitnodigend uit. Wim wenst ons een fijne nacht en zegt dat we morgenochtend aan het ontbijt 
verwacht worden. “Kijk maar wanneer jullie wakker worden”, zegt hij.  
 
Wakker worden zonder tijd 
We besluiten de kamer ‘rood’ te laten, zetten de muziek uit, gaan in de stoelen liggen en 
kijken naar buiten. Daar zitten we, met uitzicht op een ‘eigen’ stukje bos waar verder 
niemand komt. Hier heerst rust en stilte. In de slaapkamer hangt geen klok. Er is geen 
wekker. We kletsen wat en wanneer ik na een poosje op mijn horloge kijk blijkt er zomaar 
een uur voorbij te zijn. De volgende ochtend worden we wakker met een stralend zonnetje. 
We schuiven de glazen deuren open en genieten nog wat na in bed. Dan trekken we een 
badjas aan en lopen naar het huis van Veerle en Wim waar een riant ontbijt voor ons klaar 
staat. Van croissants tot warme broodjes, van jus d’orange tot een omeletje ‘Nooz’. 



 Alles is een kleur-, geur en smaakbeleving. 
Omdat ik vanmorgen bewust mijn horloge niet 
om deed hebben we geen idee hoe lang we aan 
tafel zitten. Het ontbreken van de tijd is een 
aparte ervaring, zeker als je nogal tijdgebonden 
leeft. “Geniet nog maar even na op het terras, je 
ziet ons vanzelf wel verschijnen voor de 
massage”, zegt Veerle.  
 
Superervaring 
Wim neemt ons een poosje later mee naar de 

privé-massageruimte. Net als de slaapkamer in allerlei kleuren verlicht en ook hier weer 
glazen wanden en uitzicht op het bos. “Onze massages zijn uniek”, zegt Wim. “Jullie krijgen 
tegelijk dezelfde massage. Wordt bij jou je rug gemasseerd dan gebeurt dat op dat moment 
ook bij je partner. We werken volkomen simultaan. Daarnaast krijgen jullie de massage 
‘quatre mains’, waarbij je met vier handen tegelijkertijd gemasseerd wordt. Na afloop blijf je 
lekker liggen en dan komen we terug met de ‘geurreis’. Daarbij krijg je een doekje met een 
door jou gekozen geur onder je neus.”  Bij Nooz is geur belangrijk en voor onze massage 
kiezen we uit een aantal flesjes essentiële oliën onze favoriete geur. Wim gaat weg en wij 
proeven de lekkere hapjes die ook nu weer voor ons klaarstaan. Net tegen de tijd dat ik me, 
ongeduldig als ik ben, afvraag wanneer we gemasseerd worden komen Veerle en Wim 
binnen. We kruipen op de massagebanken en omdat ik niet van harde ‘achtergrondmuziek’ 
houd zet Wim de muziek zachter. Dan begint het grote genieten. Met langzame bewegingen 
strijkt Wim over mijn benen. Wat zal ik er verder van zeggen behalve dan dat ik niet eerder 
een massage kreeg die met zoveel aandacht werd gegeven. De ‘quatre mains’ is een 
ervaring op zich. Vier handen die in perfecte harmonie over mijn lichaam gaan. Tijd? Geen 
idee! Gevoel? Optimaal! Ervaring? Uniek! Nooit eerder voelde ik me zo ontspannen. Na de 
massage schuift Wim de deuren open en blijven we liggen met alleen het geluid van de 
vogeltjes op de achtergrond. De doekjes met geurreis die we daarna op ons neus krijgen ben 
ik al snel beu, dus duik ik de relaxstoel in. Wat is het leven goed. 
 
Dobberen in een tobbe 
Voor de Mystic Water Experience volgen we Wim het bos 
in. Achter een schutting staat een ronde, gele tobbe. Het 
lijkt wel een soort kookpot met water dat wordt verwarmd 
door een knapperend houtvuurtje. Onder een rieten afdak 
staat een tafel vol lekkere hapjes en drankjes in allerlei 
geuren en smaken.   Een muziekinstallatie, twee 
relaxstoelen, een plaid en een aantal handdoeken 
completeren dit stukje privébos. Nog zeer relaxed van de 
massage stappen we in de ‘kookpot’. Ik dacht dat ik het na 
een keer dobberen al wel genoeg zou vinden maar wil al 
snel ‘nog een keer’. Met ons hoofd boven het randje van 
de tobbe genieten we loom van ons sapje. We zitten in een 
tijdloze omgeving waaruit haast, stress, drukte en het 
dagelijks leven verbannen zijn. Tijdelijk. Want aan alles 
komt een eind en je kunt nu eenmaal niet voor eeuwig in 
een kookpot in het bos zitten.  
 
Lang nagenieten 
We nemen een douche onder de ‘bosdouche’, kleden ons aan en praten na met Veerle. “We 
werken hier nu met zijn zessen. Allemaal op dezelfde manier en volgens ons Noozconcept. 
Bij ons geen piepjonge masseuses, maar mensen met levenservaring die er plezier in 
hebben om het mensen naar de zin te maken, zodat ze er echt even helemaal uit zijn. Het is 



een reis zonder tijd waarvoor je niet verder hoeft te reizen dan naar ons. We hopen dat jullie 
dat ook ervaren hebben.” 
 
Dat hebben we. We waren echt even helemaal weg van huis, haard en werk, zonder de druk 
van de tijd en zonder te verdwalen in een mensenmassa. Het gevoel werkt nog dagen door 
en we weten nu waar we heen gaan wanneer we weer rust willen bijtanken. Tot die tijd zijn 
de Noozslippers een blijvende herinnering aan een geweldige ervaring. 
 
 www.Nooz.be 
 


