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Massage
voor twee
Hans Avontuur ontdekt een bijzonder adres
voor een romantische wellness-ervaring.

U
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kent het vast. Je hebt samen iets te
vieren en het moet origineel en bijzonder zijn. Dineren bij kaarslicht,
rode rozen, een mooie ring, de favoriete feelgood movie, het is allemaal
prachtig, maar ook gewoontjes. Ik
zal u een beetje helpen. Mijn zoektocht eindigde afgelopen week namelijk op de
perfecte plek: Nooz, gelegen in de bossen van
het Belgische Grobbendonk.
We waren er min of meer per toeval terechtgekomen. Ik had de naam ergens opgevangen en
opgeslagen, want het idee sprak me enorm aan:
wellness op kleine schaal, voor alle zintuigen
én bovenal voorzien van veel privacy. De website sprak bovendien van zalige ervaringen als
duo massage summum, mystic water, bubbles,
dark eye en private cinema.
Dat klonk goed, maar wat het precies inhield?
Geen idee. Zoals we ons ook moeilijk een voorstelling konden maken van Nooz als geheel.
Het was geen spa, geen beautycenter én geen
hotel, maar je kon er wel overnachten in drie
bijzondere kamers. En vanwege de ‘holistische
methode’ werd er ook nog eens een zekere
naaktheid aangemoedigd...
Ondanks de twijfels besloten we het erop te
wagen. Het bleek een schot in de roos. Nooz
was één groot warm bad van gastvrijheid en
ontspanning. Alle elementen van het genieten
vielen er op hun plaats. Zo werd de jacuzzi
speciaal voor ons twee gevuld, veranderde onze
slaapkamer in een privé-bioscoop, dineerden we niet alleen bij kaarslicht, maar
ook met onze eigen muziek en verlichting (romantisch rood) én werden we ongekend verwend tijdens
de duo massage summum.
Nooz is bedacht door Wim en
Veerle, die er beiden een goede
baan voor hebben opgezegd.
In en rond hun moderne villa,
creëerden ze een wereld
van maximale ontspanning. ,,Gevoel is daarbij het
belangrijkst,” aldus Wim.

,,Een massage kan technisch heel goed zijn,
maar als de passie ontbreekt, heeft het nooit
het juiste effect. Het moet zo perfect zijn dat
mensen zich helemaal laten gaan en totaal
kunnen ontspannen.”
De ambitieuze woorden van Wim werden tijdens ons verblijf vertaald door de handen van
Veerle en Danielle, die ons een anderhalf uur
durende massage gaven in een prachtig nieuw
glazen paviljoen met uitzicht op het bos. En
heel fijn: de pui was deels open, zodat je ook
de wind voelde en het ruisen van de bomen
hoorde.
Toen we de andere dag terug naar huis reden,
wisten we nog altijd niet wat Nooz nou precíes
was. Maar we voelden het van top tot teen.
Heerlijk! ■
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Hoofdstad van de adrenaline
Racen met de jetboat, bungyjumpen in het ravijn en toeren
op de Harley rond het Nieuw-Zeelandse Queenstown.
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Eindeloos meer
Het Macedonische Ohrid is
weer klaar voor de
Nederlanders.
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Stevige steden
De Dames Reiziger merken dat
de vestingstadjes van toen de
duiventillen van nu zijn.
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RUBRIEKEN
Uitgelicht

Weekendje

Goedkoop kamperen, maar
niet langer dan vier nachten
op dezelfde plek.

Slenteren en sjaslieken in de
hoofdstad van Oekraïne.
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Bagage
Met een jas van
oude zeilen in de
Reef Explorer.

Reageren? hans.avontuur@ad.nl
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Plaza
Wandelen
Instant eilandgevoel op
stressloos Texel.

Doe mee! Stuur een foto in
van uw favoriete wandelschoenen.
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B e l e e f

Hurtigruten
Noorwegen | Spitsbergen | Groenland | Antarctica

Speciale aanbieding
Noorwegen

Preferred Sales Agent

12-Daagse hurtigruten zeereis
incl. vluchten, hut en alle
maaltijd aan boord
vertrek 1 oktober t/m
14 december 2008
nu al vanaf € 1096,50 pp

Groningen Airport, Machlaan 8b, 9761 TK Eelde
telefoon 050-3136000, fax 050-3126870,
e-mail: info@bbi-travel.nl, www.demooistezeereis.nl

