WELLNESS
Ontspannen zoals JIJ het wil
Een nooit geziene relaxformule hartje
Antwerpse Kempen won in 2006 de Enterprize
voor meest vernieuwende Belgische onderneming en werd dit jaar door Unizo erkend als
meest creatieve speler en trendsetter op de vrijetijds- en ontspanningsmarkt. Daar wilde
Onderox het fijne van weten.
NOOZ is het geesteskind van gastheer Wim
Vanacker en zijn vrouw Veerle. Samen openden
ze in 2003 een minimalistische Bed & Breakfast
in hun ruime en strakke villa temidden van het
Grobbendonkse groen. Wat als gastenkamer
begon, groeide in vier jaar
uit tot een unieke ontspanningshaven waar ‘aromatische duomassages’, ‘duo
bubbles’, ‘sleep experience’
en ‘mystic water experience’
slechts een paar ingrediënten zijn op het wellnessmenu. Relaxeren is het sleutelwoord, ‘alles kan en niets
moet’ het motto. We zijn
benieuwd.

 Zoek de klok
We staan met z’n twee op de drempel, want genieten van de mooie dingen in
het leven doe je niet alleen, vindt Wim Vanacker. “Vergelijk het met een gastronomisch diner, dat deel je ook het liefst met iemand die je graag hebt.” En net
zoals je op restaurant je eigen tafel krijgt, leidt Wim ons meteen naar onze
privé-massagecocoon. “Je zal geen andere gasten tegenkomen tijdens je verblijf,” verzekert hij, “wie in pyjama wil rondlopen, of dineren enkel in lingerie,
kan dat dus perfect.” Wij kiezen voor de streelzachte badjas en modieuze Crocslippers die samen met een glaasje vers fruitsap voor ons klaar staan. We ontdekken al snel dat Wim allergisch is aan programma’s.“Ik daag jullie uit een klok
te zoeken in dit huis,” lacht hij.“Tijd verdwijnt zodra je hier binnenstapt en alles
duurt zo lang jij zelf wil. Val je in slaap tijdens een massage of blijf je achteraf
graag een halfuur snoezen in je privécocoon, geen probleem. Kleed je je na vijf
minuten liever weer aan, ook goed.” Ook zelf plant Wim zijn dag nooit. “Het
enige wat ik weet, is wanneer de mensen aankomen, de rest volgt vanzelf.” De
klok vinden we uiteindelijk toch, slim verwerkt als decoratie aan de wand, al
lopen haar wijzers ruim tien minuten achter.
 Zintuigen op reis
Elke NOOZ-massage werd door Wim en zijn team zelf ontwikkeld om met z’n
twee van te genieten. Ze kregen zelfs een kwaliteitsgarantie mee: “We masseren slechts vijftig procent technisch en vijftig procent mentaal. Erg intensief dus
en daarom beperken we het aantal sessies ook tot maximum drie per dag.” Een
massage hier is ook nooit zomaar een massage, belooft hij. “Het is een reis van
de zintuigen. Op vakantie hoor, voel, proef en ruik je dingen die je thuis niet kent
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en heb je minder de neiging
om na te denk
e
n
.
Maar waarom
zo ver gaan om
tot rust te
komen, als je
vlakbij huis net
hetzelfde kan
bereiken?” Voor
het vertrek bieden NOOZ’ reisbegeleidsters –
masseuses
Wendy en Ilse – elke klant een ‘menukaart van de
zintuigen’ aan: je kiest je eigen geur, muziek en
sfeer en dat illustreert meteen Wims kernfilosofie:
“Iedereen is uniek: wij passen ons volledig aan jouw
wensen aan, zodat jij kan relaxeren zoals JIJ dat
wil.”
 Vier handen op één buik
Wat volgt is anderhalf uur heerlijk wegdromen op
het ritme van Wendy en Ilses perfect synchrone
massagebewegingen. We ontdekken dat ‘duo’massage meer betekent dan samen gemasseerd worden in dezelfde ruimte. Het betekent ook ‘twee
masseuses’, want terwijl wij van kant wisselen, wisselen Wendy en Ilse van
tafel. Als even later plots vier warme handen mijn huid beroeren, raakt mijn
lichaam even het noorden kwijt. Een unieke sensatie. Als ze elk plekje – voeten,
oren en hoofdhuid incluis - hebben verwend, laten de dames ons even alleen.
Vijf minuten later gaat de muziek een paar decibels luider en vult een warm
oogkompres mijn neus met intens geurende etherische oliën. We blijven nog
even nagenieten - vijf, tien, twintig minuten… een half uur? – en wanneer we
het kompres van onze ogen halen, staan hapjes en drankjes klaar. Verse noten,
gedroogd fruit en blokjes kaas… ik kies voor een heerlijk zondige chocoladetruffel, want dat is het mooie aan NOOZ: heb je na de massage zin in chocola in
plaats van gezond, dan is dat je goed recht.
Tekst: Caroline Broeckx
 Zin gekregen?
Vanaf €65 per persoon voor een duo-aromarelaxmassage van 1 uur.
Meer info: Nooz, Nachtegalendreef 40, 2280 Grobbendonk, 014 50 20 53,
www.relaxidee.be

Doe mee en win:
Nooz schenkt één “Duo massage summum” verwenpakket voor twee
personen ter waarde van 210 euro.
Wedstrijdvraag: welke prijs won Nooz in 2006? Mail Uw antwoord voor
05/11/2007 naar info@nooz.be met als onderwerp “Onderox wedstrijd”
en met uw volledige adresgegevens.
Nooz trekt één gelukkige winnaar uit de correcte antwoorden.
Veel geluk!!!

