
Ogencursus en vakantie nabij Berlijn   
van 13 tot 20 juli 2018          www.Ogenschool.nl 
 
Leer beter te zien zonder bril in de ogenschool tijdens een vakantie nabij Berlijn. 
In die vakantie kun je genieten van de prachtige omgeving, wandelingen, lekker eten 
en je leert goed te zorgen voor je ogen! Door de holistische aanpak leer je beter te 
zien zonder bril. Dit zelfhulpprogramma bestaat o.a. uit een krachtige combinatie van de Dr. 
Bates-methode en de Mazdaznan-gezondheidsleer. Je kunt volop genieten van de mooie 
omgeving van het Pension Am Alten Weinberg gelegen op het eiland Töplitz op 15 km afstand 
van Berlijn.  Zie en ervaar de schoonheid van de natuur, zomerbloemen en het uitzicht vanaf de 
wijnberg. Verkoeling kun je vinden in het zwembad van het Pension. Deze ogencursus en vakantie 
is voor mensen die willen investeren in vitaliteit, levenskwaliteit en leren gezond goed te zien.  
 

De ogencursus helpt voor: 
• Bijziendheid (myopie), astigmatisme, scheel zien 
• Verziendheid, ook voorkomen van leesbril  
• Luioog, dubbelzien en vermoeide (droge) ogen   
• Oogziekten zoals glaucoom, cataract en staar  

De cursus staat onder leiding van ervaren 
ogentrainers: Almuth Klemm van de ogenschool 
Berlijn, www.AugenschuleBerlin.com en Peter Ruiter 
van ogenschool Eye-Tools, www.ogenschool.nl. De 
gesproken talen zijn Nederlands en Duits.  
 

Het programma van de ogencursus: De ogencursus is zes dagen van zaterdag tot en met 
donderdag, aankomst 17 uur en vertrek 10 uur op vrijdag. Ogentraining met o.a. de Dr. Bates 
methode, verschillende holistische activiteiten van de Mazdaznan, ogen qigong. Door de 
lichaamsoefeningen  voor het ontbijt heb je goede ogen energie voor de gehele dag. Na het ontbijt 
is de ogencursus met ogentrainingsmaterialen in de tuin van het Pension. Je leert goed voor je 
ogen te zorgen o.a. door ogenbaden met verschillende middelen en te ademen voor gezonde 
ogen. Na het avondmaal is er ogenontspanning met o.a. ogen-, schouder-, nekcompressen, Aku-
Yoga of een voetbad voor een goede nachtrust. Een impressie van de ogencursus geven de 
YouTubes in www.ogenschool.nl . Downloaden hier het programma, het aanmeldingsformulier 
voor de ogencursus en de informatie voor je reis naar het Pension. www.AugenUrlaub.com 
 
Het vakantieadres is het Pension Am Alten Weinberg, Am Alten Weinberg 2, D-14542 Weder 
(Havel) OT Töplitz. Eenvoudig met het openbaar vervoer te bereiken vanuit Nederland. Het 
Pension bied aan heerlijke vegetarische maaltijden met regionale en biologische Producten. Je 
kunt kiezen uit vegan, lactose of gluten vrij. Informatie over dit Pension vindt je in de website: 
www.pension-am-alten-weinberg.de  
 

Aanmelding en kosten voor ogencursus en Pension 
1. Aanmelding voor ogencursus: met het 
aanmeldingsformulier per post met de betaling voor 
de  Ogencursus zes dagen: € 395 incl. BTW aan 
Peter Ruiter, IBAN: NL89INGB0004058741, BIC: 
INGBNL2A, Opsterland 146, NL-3524 CJ, Utrecht. 
Tel:  030 –2881696, E-mail: eye-tools@planet.nl 
 2. Aanmelding voor Pension: met 
boekingsformulier dat is te downloaden onder 
www.pension-am-alten-
weinberg.de/reservierung/buchung/index.php of 
met tel: 0049-(0)152-53167632. Zeven 
overnachtingen plus ontbijt, lunch, avondmaal is per 
persoon voor een tweepersoonskamer € 475 voor 
één persoonskamer is dit € 575 incl. BTW.  


