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Hij ontwerpt lampen en richt interieurs in, 
zij creëert bijzondere kleding en outfits. 
Broer René en zus Tilly uit Grashoek zijn 
heel verschillend, maar bundelden voor één 
keer hun krachten in een unieke fotoshoot. 
Dat wilden wij niet missen. 
Tekst: Jesper Kuijpers I Fotografie: Dick Holthuis
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at is wel even wennen voor broer (René) en 
zus (Tilly). Ze hebben grote waardering voor 
elkaars werk, maar tot een intensieve samen-
werking zoals vandaag kwam het nog niet 
eerder. Locatie voor de modeshoot is het huis 
van René in het Brabantse Oisterwijk. De 
woning fungeert als creatief centrum, woon-
huis en is tevens de levenslustige showroom 
van het werk van de ontwerper. Je zet geen 
stap zonder herinnerd te worden aan de cre-
atieve grillen van René. Overal staan lampen, 
vazen meubelstukken en andere interieure-
lementen die stuk voor stuk een verhaal met 
zich meedragen. Tilly: “Iedere keer als hier 
ben, kijk ik mijn ogen uit.”

Broer en zus zijn heel verschillend. René 
werkt het liefst met authentieke materialen 
die hij opsnuffelt in verre oorden als China 
en India. Die opbrengsten tovert hij om 
tot unieke lampen of andere ‘one-piece’ 
interieurtoevoegingen voor zijn exclusieve 
klantenkring. Zuslief ontwerpt theatrale 
kleding voor verschillende doeleinden. Haar 
kleurgebruik is opvallend en onmiskenbaar 
Tilly. Toch komen de creatieve uitingen van 
de familieleden verrassend goed overeen. 
Zo staat de zwarte jurk (door Tilly ontwor-
pen) perfect bij de waterval in de welkomst-
hal van René. De twee delen een passie voor 
creëren die zich verbazingwekkend goed 
voor de lens van de fotograaf laat vastleggen. 

D
RENÉ HOUBEN
René zag veel van de we-

reld voordat hij als ontwerper 

neerstreek in het Brabantse 

Oisterwijk, onder de rook van 

Tilburg. Verschillende sterren-

koks dichtten hem een grootste 

culinaire toekomst toe, maar de 

Limburger koos ervoor om zijn 

koksschool-diploma niet langer in 

de praktijk te brengen. In plaats 

daarvan richtte hij zich op een 

internationale carrière. Eerst 

als hotelier in verschillende 

Europese hotels, daarna vier jaar 

aan boord van de Holland-Ame-

rika-lijn. Binnen in hem borrelde 

een creativiteit die absoluut het 

daglicht moest zien. René besloot 

om lampen te gaan ontwerpen. 

Eerst voor vrienden en beken-

den, daarna via de beroemde 

binnenhuisarchitect Walda Pairon 

richting het absolute topsegment. 

Anno 2014 zoekt, ontwerpt en 

creëert René unieke interieur-

elementen voor zijn exclusieve 

klantenkring in de Euregio.  

Zijn meest recente project is het 

inrichten van een luxueuze villa 

in Oisterwijk, waar hij complete 

vrijheid geniet qua inrichting. 
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TILLY ZEGERS
Wie Tilly Zegers zegt, denkt automatisch aan de kleurrijke creaties die deze 

Grashoekse toevertrouwt aan het Limburgse modebeeld. Haar kostuums stralen 

plezier uit en vinden hun weg naar shows, theaters, etalages, gala’s en carnaval. 

Tilly’s ontwerpen ontstaan uit een passie voor mooie materialen en opvallende 

patronen of kleuren. Het liefst werkt ze vanuit volledige vrijheid naar een bijzon-

der eindresultaat. Alleen door haar creatieve wil volledig zijn gang te laten gaan, 

ontstaan die typische Top-To-Toon-handtekening. Ze houdt niet van confectie of 

kant-en-klaar-kleding, maar ontwerpt altijd iets wat niemand anders heeft. 


