
 

Davidsfondsafdelingen Niel en Boom  

Beste DF-vrienden, 

Omdat het nieuwe jaar al weer een week oud is willen we u toch nog even een goede start toewensen. Dat 

2013 voor ieder van u een topjaar mag wezen! Daar de maand januari toch een feestmaand is waarin vele 

nieuwjaarsfeesten en -recepties worden afgeschuimd willen we hier met het Davidsfonds toch nog even van 

nagenieten en deze maand feestelijk afsluiten. 

We kondigen u dan ook onze volgende activiteit met feestgedruis aan: 

Plezanten avond  

met optreden van HalfZeven Doenker 

Antwerpse groep met plezante liekes  (meer info op keerzijde) 

en (facultatief) etentje ‘afscheid van het Wild’  

vrijdag 1 februari 2013, 19.00 uur 

Plaats: Site Lauwers, zaaltje tussen EMABB en café ‘De Koophandel’, Noeveren 67-68, 2850 Boom 

Programma: 

19.00 uur: Verwelkoming 

19.15 uur: Optreden HalfZeven Doenker: deel 1 

19.30 uur: Voorgerecht 

20.00 uur: Optreden HalfZeven Doenker: deel 2 

20.30 uur: Hoofdgerecht 

21.30 uur: Optreden HalfZeven Doenker: deel 3 

Het menu ‘afscheid van het Wild’ wordt verzorgd door de cateringploeg o.l.v. Rik Wyckmans.  

Wat er precies wordt geschoteld is nog een verrassing, maar wat we zeker weten is dat het lekker zal wezen. 

 

Toegang: 

 

- optreden met etentje incluis, dranken niet inbegrepen: € 23, (€ 20 voor DF-leden) 

- optreden alleen: € 10   

 

Inschrijven kan bij de volgende bestuursleden: 

- Johan Timmermans, voorzitter afdeling Niel, 03/888 73 81 - johan.timmermans@telenet.be  

- Ellen Serrien, secretaris afdeling Niel, 03/844 11 52, 0486/507 661 – ellen.serrien@kvab.be 

- Frans Vercauteren, voorzitter afdeling Boom, 03/888 82 45 - frans.vercauteren@skynet.be  

 
Opmerking: gelieve bij inschrijving te melden of u al dan niet aan het etentje zal deelnemen en met hoeveel 

personen u komt. 

Hopend op uw massale opkomst, wensen we u allen veel geluk toe in 2013! 

Uw DF-bestuur 
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HalfZeven Doenker 

Site: http://www.halfzeven-doenker.be 

Halfzeven doenker (H7D) werd in 2000 opgericht door Jimmy Henderickx, ook 

bekend als het ex-Katastrooflid Jimmeke 't Slimmeke. Ten tijde van "Volle Maan" 

bestond de groep verder uit Alain, Robby Van 't Groenewolt en Guy Lejeune.  

 

In de huidige bezetting bestaat H7D uit Jim, Alain, Karl Zosel en Ronnie Schoonis. 

In 2007 behaalden zij de 2e plaats in de wedstrijd Ode aan 't Stad van ATV met het 

nummer Aentwaerpe.  

 

 

 

 

De roots van HalfZeven Doenker liggen dus in Antwerpen, en dat is eraan te horen! De 

teksten staan dan ook centraal in de muziek, en hoewel een danspasje nooit misplaatst is moet 

je vooral naar de teksten luisteren. 

Geen onderwerp is taboe, en met alles kan gelachen worden. Nochtans voelt leadzanger 

Jimmy, al is dat eerder bij uitzondering, ook al eens de drang iets deftig te verkondigen. De 

muzikanten ondergaan dit dan gedwee met het vooruitzicht op de volgende kolder. 

Jimmy smukt bovendien de optredens op met verhaaltjes en bindteksten die vooral hemzelf 

typeren: soms wat pikant maar nooit te veel gekruid. 

 

 

 

 

Discografie: Van HalfZeven Doenker verschenen volgende albums: Volle Maan (2002), Artshes en Pekes (2007) en 

Goesting (2011). Van dit laatste album vindt u hieronder de discografie. 

 

 

 

Goesting  (2011)  

1. Oep et ritme van de nacht  

2. Goesting  

3. Lak ne vogel in de lucht  

4. Den tijd da' de mense nog sprake  

5. Ne verliefde vent  

6. Totale duisternis  

7. Oep Vlomse wijze  

8. De Börsteclub  

9. De vrijgezel  

10. Dakloês (Lot vör mij nog een plötske vannacht)  

11. Den daens  

12. Aentwaerpe  

13. De groep 

 

 

 

http://www.halfzeven-doenker.be/
http://www.antwerps.be/tekst/1030/halfzeven-doenker-oep-et-ritme-van-de-nacht
http://www.antwerps.be/tekst/1023/halfzeven-doenker-goesting
http://www.antwerps.be/tekst/1026/halfzeven-doenker-lak-ne-vogel-in-de-lucht
http://www.antwerps.be/tekst/1022/halfzeven-doenker-den-tijd-da-de-mense-nog-sprake
http://www.antwerps.be/tekst/1028/halfzeven-doenker-ne-verliefde-vent
http://www.antwerps.be/tekst/1031/halfzeven-doenker-totale-duisternis
http://www.antwerps.be/tekst/1029/halfzeven-doenker-oep-vlomse-wijze
http://www.antwerps.be/tekst/1020/halfzeven-doenker-de-borsteclub
http://www.antwerps.be/tekst/1027/halfzeven-doenker-de-vrijgezel
http://www.antwerps.be/tekst/1025/halfzeven-doenker-dakloes-lot-vor-mij-nog-een-plotske-vannacht
http://www.antwerps.be/tekst/1021/halfzeven-doenker-den-daens
http://www.antwerps.be/tekst/1019/halfzeven-doenker-aentwaerpe
http://www.antwerps.be/tekst/1024/halfzeven-doenker-de-groep

