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Het bereiken van de mijlpaal van 60 jaar is iets om te vieren, niet om te 
verstoppen. Tilly Zegers bereikte onlangs deze leeftijd en besloot haar talent 
voor kostuumontwerp te gebruiken om een aantal inspirerende vrouwen 
boven de 60 in de spotlights te zetten. Prachtige stoffen van Prada, Chanel en 
Armani veranderden onder haar handen in ensembles die de dames op het lijf 
geschreven zijn. Het resultaat is feestelijk, vrouwelijk en draagbaar voor meerdere 
gelegenheden. Een tijdloze collectie in zwart, wit en goud om de tijdloze 
schoonheid van deze inspirerende dames te benadrukken.

Schoonheid 
kent geen tijd
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TILLY ZEGERS (60 JAAR)
Als kostuumontwerpster en autodidact is 
Tilly Zegers een vrouw die zich altijd zal 
blijven ontwikkelen.  Het is dan ook met 
regelmaat dat zij met een inspirerende 
modereportage de pagina’s van Navenant 
siert. In 30 jaar tijd heeft ze zich ontpopt 
tot uniek en veelzijdig kostuumontwerpster 
waarbij ze net zo makkelijk uitbundige 
creaties aflevert voor de entertainmentwereld 
als een ingetogen winterjas of stralende 
bruidsjapon. Altijd met de kenmerkende Tilly 
Zegers-stijl van bijzondere combinaties van 
materialen, kleuren en dessins. Eenmalig, 
stralend en wars van trends. 

ANN PHILIPSEN (67 JAAR) 
Rustig aan doen? Ann Philipsen doet er niet 
aan mee. Haar bewogen levensloop, waarbij ze 
al op 19de trouwde en op haar 39ste weduwe 
werd, zorgde voor een levenslange zoektocht 
naar zingeving en persoonlijke verdieping. De 
succesvolle schrijver/regisseur mocht in 2017 
de cultuurprijs Peel en Maas in ontvangst 
nemen voor haar jarenlange bijdrage aan het 
culturele leven in de gemeente. Haar bijdragen 
zijn dan ook niet te vangen in een korte 
beschrijving. Ann schrijft, regisseert, acteert en 
is conferencier. Een krachtige en inspirerende 
vrouw die haar levenslust doorgeeft aan haar 
omgeving en vier kleinkinderen. In juni staat 
Ann samen met haar dochter p[ het podium met 
'Broebels', een theatervoorstelling die handelt 
over hun moeder-dochterrelatie.
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FIEN BOS (61 JAAR)
Eigenaar van succesvol eigen bedrijf, 
moeder en oma, natuurlijk kan dat!  Fien 
Bos staat middenin het leven en remt niet 
af. Fien Bos Uitvaartzorg is al jaren een een 
succesvolle uitvaartonderneming, waarbij 
haar leeftijd geen enkele belemmering 
is in haar hedendaagse en persoonlijk 
benadering in uitvaartzorg. “Er zijn zoveel 
afscheidsmogelijkheden in de vorm van 
rituelen, muziekkeuzes en sprekers. Wij 
hebben een moderne, persoonlijke benadering 
met ruimte voor een passend afscheid. Dat 
vind ik heel belangrijk.”

RIA BROUWER (63 JAAR)
Ria is al ruim 40 jaar werkzaam bij 
Bakkerijmachinefabriek WP Haton te 
Panningen. Deel uitmakend van de directie 
houdt zij continu vele ballen in de lucht en is 
ze het aanspreekpunt voor vele uiteenlopende 
zaken. Deze levensgenieter staat met haar 
open en sociale houding altijd voor iedereen 
klaar zowel privé als op werk. Menig 
twintiger zou blij zijn met zoveel energie!
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ANS JOOSTEN (59 JAAR)
Waar anderen koude, harde steen zien, 
ziet Ans warmte en kwetsbaarheid. Uit 
schijnbaar levenloze blokken albast, marmer 
of serpentijn weet deze beeldend kunstenaar 
fascinerende mensfiguren te creëren. “Raak 
vooral de beelden aan, dan voel je de 
structuur van botten, spieren en de huid”. 
Naast haar eigen werk, geeft Ans les om de 
liefde voor beeldhouwen door te geven.
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