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A. Aangeraden wordt om het volgende mee te nemen: 
• drinkflesje 
• zonnecrème 
• muggencrème 
• petje (onderkant klep zwart),  
• zwemspullen 
• regenkleding  
• notitie boekje voor aantekeningen en zaklamp.  

 
• 2 ogenbadjes (gemaakt van glas / Apotheek) 
• badhanddoek 3 stuks voor schouder-, nekcompressen en voor het 

zwembad. (groot) 
• voetenbakje (circa 40 cm X 40 cm) voor voetbad 
• Yoga matje indien voor handen, (het pension heeft ook een aantal Yoga 

matjes) 
 

• De betaling aan het pension is bij aankomst in contanten of met bankpas  
• WLAN is aanwezig en het password is beschikbaar 
• Er is geen winkel dichtbij het Pension. Een winkel in Alt Töplitz Dorfplatz 

afstand circa 2 km vanaf het Pension.  
• Geen geldautomaat is aanwezig dicht bij het Pension. 
• Contant geld is nodig voor eventueel extra drankjes. 

 
• Mocht je materialen voor je ogentraining naar huis willen mee nemen, is dit 

aan het einde van de week individuele af te rekenen met Peter Ruiter. Graag 
betaling met contant geld. 

 
B. Het vakantieadres van de ogencursus 

• Het vakantieadres is het Pension Am Alten Weinberg, Am Alten Weinberg 2, 
14542 Weder (Havel) OT Töplitz.  

• Het Pension ligt 9 km van Potsdam en 15 km van Berlijn. Eenvoudig met het 
openbaar vervoer te bereiken vanuit Nederland en redelijk betaalbaar 
wanneer je de treinreis naar Berlijn op tijd reserveert.  

• Informatie over dit Pension kun je vinden in de website: www.pension-am-
alten-weinberg.de . Tel: 0049-(0)152-53167632 

 
C. Reis per auto naar Pension Am Alten Weinberg 
Informatie kun je vinden in de website: www.pension-am-alten-weinberg.deD. Reis 
per trein vanuit Nederland naar Haubtbahnhof Berlijn www.nsinternational.nl Vroeger 
boeken is voordelig reizen! Boekt u Intercity Berlijn 2 à 3 maanden van tevoren, dan 
reist u vanaf € 39* enkele reis naar Berlijn! Hoe eerder u boekt, hoe lager de prijs. De 
goedkoopste tickets kunt u niet omboeken of annuleren. Vroeger boeken is voordelig 
reizen! Wanneer je vroeg op reis gaat kun in een dag reizen naar het Pension. 
 
D.1 Reis van Haubtbahnhof Berlijn naar Haubtbahnhof Potsdam 
Je koopt een zone ABC op het Haubtbahnhof Berlijn voor circa 3,5 euro daarmee 
kun je elke U-bahn, trein, tram en bus in Berlijn gebruiken. Potsdam valt in de Zone 
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C, je kunt met de S-Bahn naar Hauptbahnhof Potsdam reizen. De reis duurt circa 25 
minuten met de regionale trein, 2 per uur.  Trein informatie kun je vinden in de 
website www.bahn.de  
 
D.2 Reis van Potsdam HBF per trein naar station Postdam-Golm 
 
D.3 Bus 612: van station Postdam-Golm richting Neu Töplitz, halte 
Weinbergstr. (circa 30 minuten). Dan 500 meter lopen naar het 
Pension. 

 
De laatste bus gaat om ongeveer 19:00 uur.  
VBB, Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH 
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Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin tel: 030-25 41 41 41 
ViP, Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH 
Fritz-Zubeil-Strasse 96, 14482 Potsdam tel 0331- 66 14-0 
Info telefon 0331 -66 14-275  
www.vip-potsdam.de 
E. Informatie over de omgeving Insel Töplitz www.toeplitz-portal.de  
 
F. Check zelf je eigen reisinformatie voor actuele veranderingen! 
__________________________________________________________ 
 
Wij verheugen ons op de ogencursus en vakantie met jullie,   
 
Almuth Klemm en Peter Ruiter.     www.AugenUrlaub.com 
___________________________________________________________________ 
Mocht je nog vragen hebben bel dan met Peter Ruiter of zend een e-mail: eye-
tools@planet.nl 
  
 
Peter Ruiter van ogenschool Eye-Tools 
Opsterland 146, 
NL-3524CJ UTRECHT, Nederland 
Tel: +31 (0)30 2881696 
E-mail: Eye-Tools@planet.nl 
Website:  www.Ogenschool.nl 
 
www.facebook.com/ogencursus 
nl.linkedin.com/in/PeterOgenschool 
YouTube: http://www.youtube.com/user/Peterogen 
Foto's: http://picasaweb.google.nl/P.J.Ruiter 
 
Zorg jij goed voor je ogen?  
Beter zien kun je leren in de ogenschool Eye-Tools. 
Ogencursus "Beter leren zien", privé lessen, workshops en presentaties. 
Eye-Tools producten: Rasterbril, Oogtrainingskaarten, Ooglapje, Eye-Lollipop, 
Kralenkoord en Mok voor ogentraining. 
Ogencursus en vakantie in de zomer nabij Berlijn. www.augenurlaub.com 
 
Aanmelden voor de Nieuwsbrief "Beter leren zien" van ogenschool Eye-Tools 

 


