
I n het landelijke Grobbendonk ligt 
privé wellnessoase Nooz. Alle zin-
tuigen gaan hier heerlijk op reis. 

Geniet van diverse verwenpakketten: 
voor enkele uren, een dag, een week. 
Weg van het toerisme. Laat alle aandacht 
naar elkaar gaan. Op wandelafstand van 
Nooz ligt Forest Lodge. Je eigen luxe-
paradijsje middenin het bos. Hier ontdek 
je volkomen weeronafhankelijk – dit is 
België – de genoegens van een Floating 
Bath, van een zacht deinend waterbed, 
van een privébioscoop, van een state-of-
the-art klank- en lichtspel...  

Even unieke ervaringen wachten ook in 
Sea Nooz, een gewezen vissershuisje 
aan een meer bij de kust. Gasten laten 
noozen met de mooiste privé skyline van 
Europa als toemaat is uw volgende 

droom. Sky Nooz biedt onder meer 
een SkyHammam, SkySauna, top high-
end bioscoopbeleving met eigen app, een 
duo jacuzzi, private dining… Loft aan 
het Water en Businooz zijn even 
inspirerende arrangementen. Voor privé-
personen én voor bedrijven. Wist je 
trouwens dat je zo’n Nooz-ervaring 
ook cadeau kunt geven? 

Vijf wegen naar het geluk
Noozen, dat is een intense, maar geluk-
kig makende zintuiglijke belevenis waar-
in samen tegelijkertijd zien, horen, voe-
len, proeven centraal staan. Een unieke 
ervaring waaraan Wim en zijn team niet 
minder dan vijf invullingen kunnen 
geven: Nooz, Sky Nooz, Sea Nooz, 
Forest Lodge en Loft aan het Water. 
Elk daarvan biedt zijn eigen set > 

Voor Wim Vanacker van wellnessoase Nooz is de totale 
afwezigheid van storende prikkels van het grootste belang 
voor het bereiken van de ultieme ontspanning. Geen men-
sen die beslag op je leggen, geen dwingende prikklokken, 
geen vaste tijden die je moet respecteren. In de adults 
only-wereld van Nooz verloopt alles op je eigen zelfgeko-
zen tempo. VTM erkende zelfs de pioniersrol van Nooz in 
die sector.  Foto’s: Nooz

W E L L N E S S

   Wat een geluk dat  
we geen tijd hebben 
 om naar de klok te kijken 



ADVverwenpakketten. Wie voor een Nooz-
ervaring kiest, mag dan ook rekenen op 
een compleet persoonlijk, volledig afge-
stemd arrangement.

Het team zal vooraf uitgebreid peilen 
naar ieders wensen en voorkeuren. 
Locatie, kleuraccenten, muzikale omlijs-
ting, culinaire verwachtingen, ongeken-
de ritmische en synchrone duomassages 
of massage-à-trois-belevingen, unieke 

waterbelevingen ‘één met de natuur’ in 
‘mystic water’, privébioscoop en nog veel 
meer komen daarbij aan bod. Wat telt 
zijn de unieke ervaringen die je simul-
taan deelt met je gezelschap. Of de inspi-
ratie die je opdoet door puur, creatief 
outside-of-the-box denken.  

Puur genieten
‘Ontspanning’, ‘quality time’… Wim 
Vanacker ging enkele jaren geleden op 
zoek naar wat deze begrippen in zijn 
wellnessoase moesten inhouden. Rust, 
zeker, en een hoge mate van zorgenvrij 
zijn, dat ook. Maar het belangrijkste, de 
totale afwezigheid van ongewenste 
externe storende prikkels, dat vond hij 
in geen enkel bestaand concept terug. 
Met Nooz lanceerde Wim Vanacker 
toen een uniek initiatief waarin de 
idee ‘puur genieten’ een nieuwe dimen-
sie kreeg.    

En wat heeft ons dat Nooz-initiatief 
überhaupt geleerd? Dat we niet ver hoe-
ven te gaan om ons intens tevreden en 
ontspannen te voelen. Dat we dat zo ver-
afgode ‘vakantiegevoel’ ook kunnen 
ervaren zonder eerst eindeloos lang aan 
te moeten schuiven om dan nog eens > 

Boven: Ontdek in alle rust en stilte de avondlijke 
geheimen van ‘mystic water’. Onder, links: Dou-
chen in openlucht, en intussen afspreken wiens 
eigen meegebrachte playlist er straks door de 
luidsprekers zal klinken. Onder, rechts: Geen klok, 
geen storende telefoons, geen ‘moeten’. Gewoon 
intens genieten van wat de zonnige dag allemaal te 
bieden heeft.

Geniet van 
diverse verwen-
pakketten: voor 
enkele uren, een 
dag, een week. 
Weg van het toe-
risme. Laat alle 

aandacht 
naar elkaar gaan. 



uren te vliegen. En dat we al onze zin-
tuigen probleemloos en in ongestoorde 
privacy kunnen verwennen zonder uur 
noch tijd te kennen. 

Weg van de wereld
Méér dan ooit hebben we in de voorbije 
maanden ontdekt dat zelfs de ‘staycation’ 
in de eigen thuishaven zo zijn beperkin-
gen heeft. Ook al beschik je over een 
eigen zwembad, een eigen jacuzzi, een 
eigen ‘mancave’ en dies meer, dan nog 
ben je niet gevrijwaard van kleinere en 
grotere beslommeringen of storende ele-
menten die het plezier wat komen druk-
ken: onderhoudswerkjes, telefoontjes of 
mailberichten, drukke kinderstemmetjes 
die tussendoor hun deel van je aandacht 
opeisen… 

Niet altijd een gigantische stap naar de 
ideale wereld, als we het zo mogen uit-
drukken. Vandaag is ‘noozen’ nog altijd 
een ongezien concept. Gasten uit heel 
Europa komen deze unieke ervaring 
ontdekken. En komen er ook voor terug. 

Niet het minst dankzij de 5 verschillende 
locaties waar je deze ervaring kunt mee-
maken. Noozen is er trouwens voor 
iedereen. Het aanbod varieert van ‘basic’ 
noozen tot de meest exclusieve vorm. 
Van noozen voor een paar uurtjes tot 
46 uur even ‘weg van de wereld’ zijn. n

Boven: De perfecte avond komt er aan. State-of-
the-art home cinema, sfeerverlichting en een zelf 
gekozen film of serie op het scherm. Onder: Het 
gewezen vissershuisje aan het meer verwacht ons. 
Met alle comfort en indien gewenst zelfs butler 
service.   

ADV


