
Voor onze binnenkort in hartje Drenthe te starten B&B De Ekkelstee hebben wij een logo nodig.  
We need a logo for our B&B De Ekkelstee, to be started soon in the heart of Drenthe. 

In het logo kan ‘Ekkelstee’ of ‘De Ekkelstee’ worden gebruikt. De naam is een samenvoeging van 
ekkel (Drents voor eik, waarvan we enkele monumentale exemplaren in de tuin hebben staan) en 
stee (woonboerderij). Het ligt voor de hand, maar is niet noodzakelijk, om in het logo gestyleerd een 
eikenboom, eikenblad of eikel weer te geven. Ook een eekhoorn zou kunnen. 
'Ekkelstee' or 'De Ekkelstee' can be used in the logo. The name is a combination of ekkel (oak in the 
Drenthe dialect, of which we have a few monumental specimens in the garden) and stee (farm 
house). It is obvious, but not essential, to display an oak tree, oak leaf or acorn stylized in the logo. A 
squirrel is also an option. 

Onze doelgroep is een 50+ echtpaar of vriendenstel dat wandelend of fietsend ons prachtige Drentse 
landschap verkent, en voor de overnachting kiest voor een gerieflijke eigentijdse accommodatie.  
Our target group is a 50+ couple or couple of friends who explore our beautiful Drenthe landscape on 
foot or by bike, and who opt for a comfortable contemporary accommodation for the night.    

Ons pand is een vorig jaar gebouwde rietgedekte 
woonboerderij waarvan het ontwerp modern is, maar wel 
gebaseerd op de klassieke Drentse/Saksische boerderij.  
Our home is a thatched farmhouse built last year, the design 
of which is modern, but based on the classic Drenthe/Saxon 
farmhouse. 

 

Het verblijf voor de gasten is min of meer de traditionele hooizolder. Het 
interieur wordt modern en strak ontworpen met veel eikenhout. Het 
krijgt een warme minimalistische Scandinavische sfeer.  
The accommodation for the guests is more or less the traditional hayloft. 
The interior is modern and sleek designed with lots of oak. It gets a warm 
minimalist Scandinavian atmosphere. 

Sfeerbeelden: 
Mood board:  

 

 

 

 

Kleuren die langzamerhand de huisstijl gaan vormen en die in het logo mogen 
terugkomen, zijn #6b846b en roesttinten. 
Colors that will gradually form the corporate identity and that may return in 
the logo are #6b846b and rust shades. 

  



Logo’s die ons aanspreken: 
Logos that appeal to us: 

 

 

 

 

 

 


