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Fabiënne Mucuk doet
Voice-stoelen draaien
Het was vrijdagavond
een hysterische bende
in huize Mucuk. Samen
met familie en vrienden
bekeek de negentienjarige
Fabiënne Mucuk haar
optreden in The voice of
Holland. Hoewel de ‘blind
auditions’ deze zomer al
waren opgenomen, was
de vreugde er dit keer niet
minder om.
Door Linda Meijer
Hengelo - Fabiënne is wat

je noemt een echte muzikale duizendpoot. Ze zingt,
speelt gitaar en piano en
schrijft haar eigen liedjes.
Haar voorliefde voor soul en
blues past perfect bij haar
warme, bronzen stem. Een
auditie bij The voice of Holland kon dan ook niet lang
uitblijven.
Sinds afgelopen vrijdag mag
Fabiënne met de wereld delen wat ze al vier maanden
wist; ze is door de eerste
ronde van The voice of Holland. Met veel beleving en
gevoel bracht ze het prachtige ‘The book of love’ van Gavin James ten gehore. “Als
je dat immense podium opkomt voel je je wel even heel
klein, maar tegelijkertijd is
het ook enorm kicken”, al-

ZUIVELHOEVE HASSELO
VIERT FEEST EN TRAKTEERT U
OP EEN LEUKE VOORDEELTAS

Zuivelhoeve Voordeeltas
Een hele tas gevuld met:

Fabiënne thuis, met haar geliefde gitaar als trouwe compagnon. “Ik
zing graag John Mayer liedjes, maar ik schrijf ook mijn eigen songs.”

dus de jonge zangeres. Het
optreden verliep naar volle
tevredenheid, maar toch
duurde het nog even voordat ook de coaches haar potentie hoorden. “Je bent natuurlijk heel geconcentreerd
met je optreden bezig, maar
ik kreeg heus wel mee dat
niemand draaide. Vlak voor
het einde dacht ik: ‘Nu is het
klaar’, maar in de allerlaatste seconde draaide zowel
Anouk als Ali B. Wow, wat
een opluchting was dat!”
Team Ali
Omdat de coaches benieuwd
waren naar andere sounds
van deze Twentse schone,
mocht Fabienne zelfs nog
een liedje zingen, met een
staande ovatie tot gevolg.

Fabiënne koos uiteindelijk
voor team Ali.
Na vrijdagavond was het
meteen gedaan met de rust.
“Zodra mijn naam op tv
werd uitgesproken, ontplofte mijn Facebook en Twitter
bijna, heel bizar. Verder heel
veel leuke reacties op straat
en ook afgelopen weekend
tijdens mijn werk (serveerster bij Stravinsky – red.)
veel complimenten en felicitaties.” Zondagmiddag had
ze nog twee optredens in de
stad en maandagochtend om
half acht stond Fabiënne al
weer John Mayers ‘I’m gonna
find another you’ live in de
radio-uitzending van Edwin
Evers te zingen. Tja, het leven van een popster gaat nu
eenmaal niet over rozen.

Van € 15,95
• Zuivelhoeve Subliem
m)
nu in de actie
Jong Belegen ( +/- 400 gra
• Spaanse Fuet (naturel/
voor
peper)
tuinkruiden/knoflook of
200 gram)
• Heks’nkaas 1 bakje (+/-

• Zakje dipstokjes
• Emmertje Zuivelhoeve
Yoghurt met vruchten
( aardbei of bosvrucht)

Deze acties zijn geldig in
onze winkel in Hasselo
van 24 oktober t/m7
november( zolang de
voorraad strekt)

Chronische gewrichtspijn
Gewrichtspijn komt vaak voor
in handen, vingers, polsen, rug,
nek en knieën. Lichaamsdelen
die we bij zo’n beetje iedere beweging gebruiken. Met
pijnlijke gewrichten is iedere
beweging onprettig en dit kan
de kwaliteit van leven beïnvloeden. Extra ondersteuning
en verlichting van de pijn kan
dan gewenst zijn.
Natuurlijke ondersteuning
Atrosan tabletten* van A.Vogel

Voor de beste groei en de hoogste concentraties werkstoffen
wordt de Harpagophytum voor
de Atrosan tabletten nog altijd
in haar natuurlijke omgeving
– de Kalahari woestijn in
Afrika – gekweekt. A.Vogel
hanteert een speciaal kweekprogramma dat de natuur spaart en
de lokale bevolking ondersteunt.
Gebruik
De tabletten kunnen gerust
langdurig gebruikt worden
en naast reguliere geneesmiddelen**. Het advies is de
tabletten minimaal 4 weken

Vliegveldstraat 2, Deurningen
T. 074-2761010 www.tuincentrumborghuis.nl

*Traditioneel kruidengeneesmiddel.
De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik.
Lees voor gebruik de bijsluiter.
Verkrijgbaar bij drogist, apotheek
en gezondheidswinkels.
**Overleg eerst met uw arts.

Bij een overlijden bel:

074 3030290

Samen toewerken naar een persoonlijk afscheid
Hamerstraat 10
7556 MZ Hengelo
T: 074 3030290
M: 06 22012019
E: info@hanswachtmeester.nl
W: hanswachtmeester.nl

(24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar)

Je kunt er niet altijd bij stil staan
maar als het je overkomt wil je graag iemand
die je de zorg uit handen neemt.
Wij verzorgen ook het afhandelen van uw
uitvaartverzekering(en), ongeacht waar u
verzekerd bent.

Een afscheid dat bij ú past

OOK ELKE
ZONDAG OPEN
van 10.00 tot 17.00 uur

‘Bij reumatische pijn,
zoals artrose, artritis
en ﬁbromyalgie’

NU in de actie

€9,98

Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.

onafgebroken te gebruiken.
Adviesprijs: € 19,99.
Vragen over gewrichtspijn of
reuma? Bel de A.Vogel gezondheidslijn 0900-2464646
of kijk op avogel.nl.

Zwitserse Room

www.zuivelhoeve-winkels.nl

Natuurlijke pijnstiller voor
gewrichten en bij reuma
is een natuurlijke ondersteuning bij reumatische pijn zoals
bij artrose, artritis, ﬁbromyalgie
en jicht. Het is een natuurlijke
pijnstiller voor de gewrichten
en bevat een hoge concentratie Harpagophytum per tablet
(480 mg).

Vlaai

GRAAG TOT ZIEN IN WINKEL
Zuivelhoeve Hasselo, C. Langefeldstraat 5-7
7558 CW Hengelo – Hasselo, 074 - 277 6164

ADVERTORIAL

Pijnlijke gewrichten of pijn
door reuma, zo’n 2 miljoen
Nederlanders hebben er
dagelijks mee te maken. Veel
mensen hebben baat bij een
natuurlijke behandeling met
extracten van de Harpagophytum plant. In Duitsland en
Zwitserland wordt de
Harpagophytum procumbens
al veelvuldig gebruikt als
natuurlijke oplossing om deze
pijn te verlichten. Extracten
van de plant bevatten namelijk
stoffen die helpen om reumatische pijn te verminderen.

€9,98

