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Leuk verblijf gehad?  

Like ons op Facebook!  

"Samen hebben we 24 jaar lang Eethuis 

De Brink in Bathmen gerund. Nu beleven 

we er veel plezier aan u gastvrij te 

ontvangen in de bijzondere verblijven bij 

onze woonboerderij. Voor meer 

informatie kunt u ons altijd bellen of 

mailen." 

 

Gerrit & Else ter Keurs  

Heeft u werk 

waarvoor u in 

het Oosten van 

het land moet 

zijn?  

mailto:info@ervedikkeboer.nl


Groene omgeving bij A1 

Erve Dikkeboer ligt in een groene, 

bosrijke omgeving bij het gezellige dorp 

Bathmen, op maar vijf minuten van de 

A1.  

De gastenverblijven 

Bij onze woonboerderij liggen vier 

sfeervolle verblijven die van vele 

gemakken zijn voorzien. U kunt kiezen 

uit onze knusse verbouwde ‘Hooiberg’, 

de vrolijke ‘Pipowagen’ en één van de 

twee ruime, lichte appartementen 

‘Bedstee’ en ‘Ooievaarsnest’. 

 

Op het erf geniet u van een weids 

uitzicht over de landerijen, een 

gezellig terras met ligstoelen, 

het zwembad, de vijver, onze 

pony- en schapenweide en het 

ooievaarsnest. 

 

Erve Dikkeboer wordt graag uw 'home 

away from home'. 

Erve Dikkeboer in het kort 

 gelegen in de buurt van Deventer, 

Zutphen en Apeldoorn 

 in vijf auto-minuten bent u op de A1 

 wij creëren een huiselijke sfeer 

 er is Wifi aanwezig 

 mogelijkheid om zelf te koken in de 

2 appartementen 

 ontbijtservice is iedere dag mogelijk 

 ruime eigen parkeerplaats 

 rust en een omgeving die 

uitnodigt tot wandelen, 

hardlopen of fietsen 

 ruim van te voren 

reserveren is geen probleem 

 iedere verblijfsduur is mogelijk, of u 

nu een of twee nachten, midweken 

of langer wilt blijven 

Heeft u werk waarvoor u in het 

Oosten van het land moet zijn? 

Zoekt u een prettige plek om 

tijdelijk te verblijven? Voor 

ontspannen slapen en ontbijten 

nodigen we u graag uit  

op Erve Dikkeboer,  

B&B en Appartementen.  


