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CORONA
Handen ontsmetten bij het binnenkomen

Mondmasker dragen in de gangen 

Blijf preventief thuis wanneer je 
je niet goed voelt

ONZE CAFETARIA IS wEER OPEN, BLIJF AAN JE
TAFELTJE ZITTEN en dan mag je masker af

START DANSJAAR

Na heeeel lang wachten kunnen we er terug invliegen! Het lelijke Coronavirus heeft ons lang 
genoeg thuis gehouden maar nu kunnen we weer volop van start gaan, mits enkele maat-
regelen natuurlijk. Die maatregelen kan je hieronder nog eens terugvinden. Dit jaar zijn 
we met enkele nieuwe dingen van start gegaan, onder andere dit Kreakrantje. Om de drie 
maanden zal er dus een volgend Kreakrantje in je mailbox zitten, waarin je steeds het nieuws 
van de afgelopen drie maanden of de belangrijke aankomende evenementen kan terug- 
vinden. Denk jij aan leuke topics of wil jij ook graag eens in ons krantje staan, aarzel dan 
niet om ons te contacteren!

ZOMERKAMPENZwalm & Wevelgem

Door COVID-19 zijn onze paasdanskampen, zowel in afdeling Wevelgem als Zwalm, niet  
kunnen doorgaan. Maar uitstel is geen afstel, dus verplaatsten we deze kampen naar deze 
zomer in de maand juli. Van 6 tot en met 10 juli zorgden juffen Helena, Jene en Leen voor heel 
wat fun op het kamp in Wevelgem. 2 weken later van 20 t.e.m. 24 juli volgde ditzelfde plezier in 
Zwalm dankzij juf Evelien, juf Lize en juf Femke. Alle dansjes waren toen in teken van Corona 
gemaakt. 

!!! DIT JAAR MAKEN WE ER NOG IETS ANDERS VAN, NAMELIJK EEN KROKUSKAMP! INSCHRIJVEN KAN AL VIA PEEPL !!! 

‘PAASDANSKAMPEN’ in de zomer



DANSKAMPEN AAN ZEE

!

DANSKAMP AAN ZEE
Van 27 juli tot en met 1 augustus trok-
ken wij naar De Panne samen met onze 
juffen Evelien, Morgane en Lize. Hier 
werkten we een hele week aan dansjes 
die we jammer genoeg, in tegenstelling 
tot andere jaren, niet live konden tonen 
aan de ouders. We zorgden ervoor dat  
alles vastlag op beeld zodat jullie kunnen 
zien waar onze dansers een hele week 
op geoefend hebben! Deze video’s zijn 
terug te vinden op ons YouTube kanaal 
‘Kreadance DiVa’. 

DANSSTAGE AAN ZEE
Een week later dan ons danskamp vond, ook in Flipper in De Panne, onze dansstage plaats. 
Hier nodigden we tal van buitenlandse lesgevers uit die onze dansers lieten proeven van 
verschillende stijlen. Dane William Bates kwam van uit de UK om contemporary-Jazz aan 
ons te leren. Petra Ravbar en Tian Cehic zijn twee slovenen die bekend zijn in de IDO- 
wereld en al verscheidene keren Wereldkampioen werden. Zij wisselden af tussen Jazz en 
Contemporary. Naast deze twee stijlen lieten Tommy Gryson en Elena Gambardella ons 
proeven van Girly en Commercial. Neem zeker een kijkje op ons YouTube kanaal! 

Nu INSCHRIJVEN!
Het is al mogelijk om in te schrijven voor onze 
kampen van de zomer 2021, deze zullen plaats- 
vinden op volgende data: 
> Danskamp aan zee: 26/07/’21-31/07/’21
> Dansstage aan zee: 02/08/’21-06/08/’21



ONZE LESGEVERS
In het dansjaar 2020-2021 werken wij samen met    
 een team van 27 lesgevers, verspreid over de  
    vestigingen Wevelgem, Zwalm en Petegem. 
     Deze worden allemaal gecoördineerd door de 
             directeur van Kreadance DiVa, Dimitri Covent.
     Iedereen die Dimi een beetje kent weet dat
        hij houdt van de familiale sfeer in zijn dans-
       school welke hij steeds probeert te onder- 
    houden met zijn flauwe mopjes. Zelf heeft hij
  twee dochters, Eefje (4) en Enora (2), maar
         voor hem is Krea ook een een kind van hem. 
      Daarom runt hij zijn dansschool met zoveel liefde
    en passie. Deze passie willen wij graag met heel
 ons lesgeverskorps delen met jullie.
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SHOPDAGEN
NIEUW JAAR, NIEUWE KLEREN!

Week 1 september
WIL JIJ OOK SCHITTEREN IN ONZE DANSKLEREN?

In de eerste week van september  
organiseerden wij, in zowel afdeling  
Wevelgem als Zwalm, shopdagen. Om 
de drukte te voorkomen konden mensen 
elk op hun ingeplande moment kleertjes 
komen passen. Van balletschoentjes 
tot tapschoenen en van onze nieuwe  
krea-trui tot onze leuke accesoires.  
In de eerstvolgende les ontving  
iedereen zijn kleren en was iedereen 
klaar voor zijn of haar eerste dansles. 

Denk jij nu, die 5-6-7-8-trui wil ik ook? Of, ik heb dringend 
nood aan een nieuw balletpak? Geen paniek, je hoeft niet 
te wachten tot onze volgende shopdagen! Vanaf heden is 
Krea ook in het bezit van een webshop. Deze is helemaal 
nieuw en super handig! Bestel online en laat deze aan huis 
leveren of haal ze af in de eerstvolgende dansles. 

Hier kan je al even een kijkje nemen naar alles wat we in de 
aanbieding hebben: kreadanceshop.be

Scan me! 



TEAMBUILDINGTeams

Mini Danceteam

Junior Danceteam

Krea’s Danceteam

De eerste drie weekends van september organiseerden we voor elk van onze teams een 
teambuilding. Elk team bestaat uit een combinatie van dansers uit afdelingen Wevelgem, 
Zwalm en Petegem. Om elkaar dus op een toffe manier beter te leren kennen, namen 
we hen mee naar Finlandia in Gullegem om deel te nemen aan Prison Island. Ze werden  
opgedeeld in teams van 4 en moesten proberen de hoogste score te behalen door in meer dan  
30 verschillende kamers de opdrachten zo goed en snel mogelijk uit te voeren. Na 2 uur 
zwoegen en zweten stond hen een lekkere maaltijd te wachten. Na de toffe activiteit was 
het weer tijd om in Krea te slapen en een gezellige avond te hebben, ook niet te gezellig  
natuurlijk want de dag erna stond hen een repetitie te wachten om hun wedstrijdchoreografie 
te leren. 

PRISON ISLAND



Gina

Hendrik

PERSOON IN DE KIJKER
In dit eerste Kreakrantje zetten we graag even de spotlight op deze 
twee belangrijke personen, Gina Martens en Hendrik De Praetere, 
de ouders van Dimi. 

Gina is van alle markten thuis. Sommigen onder jullie zullen haar 
kennen van haar schitterende yogalessen, anderen dan weer van 
haar speciale theetjes, enkelen zijn hoogstwaarschijnlijk al eens 
ingetapet door Gina en nog anderen kennen haar misschien van 
een aankoop in onze shop. We kunnen haar dus wel een bezig 
bijtje noemen. 

Hendrik neemt dan weer alles wat met het financiele aspect te  
maken heeft op zich. Ook is hij onze fantastische barman die met 
iedereen wel een praatje slaat. Daarnaast staat hij ook wel gekend 
als onze geweldige quizmaster die er elk jaar weer in slaagt een 
topquiz op poten te zetten. Hiermee maakt hij natuurlijk ook graag 
nog eens reclame voor de quiz van dit jaar die eraan zit te komen. 
“Na het lang thuiszitten door Corona kunnen we eindelijk weer eens 
naar een evement gaan! Onze quiz is dan ook de perfecte manier  
om een vrijdagavond gezellig te beleven die toegankelijk is voor 
iedereen!”

GINA & HENDRIK

KOM MET JE BUBBEL van     NAAR ONZE QUIZ OP VRIJDAG 
      OKTOBER  IN DE PORSELEINHALLEN TE WEVELGEM!

INSCHRIJVEN VOOR DE QUIZ KAN VIA 
INFO@KREADANCEDIVA.BE OF PEEPL ACTIVITEITEN 

30

4



PANNENKOEKENVERKOOPTvv onze Teams

THE BARCELONA DANCE AWARDS
Elk jaar trekt Krea met zijn Mini-Danceteam en Krea’s Danceteam 
naar Llorret de Mar voor de Barcelona Dance Awards. Jammer  
genoeg zijn wij afgelopen paasvakantie niet kunnen vertrekken 
door dat verwoestende virus. 

Dit jaar pakken we het nog net iets groter aan en gaan we niet 
met 2, maar 3 teams naar Barcelona. Naast het MDT en het KDT 
nemen we dit jaar ook het JDT, Junior Danceteam, mee. Met maar 
liefst 57 dansers werken wij nu volop aan onze dansen die we 
in de paasvakantie dan kunnen brengen in Barcelona. Naast de  
dansen die moeten gemaakt en aangeleerd worden, hebben we ook  
kostuums nodig, onze busreis en nog zo veel meer. Alle kleine  
beetjes steunen ons enorm. Daarom zullen wij 2 pannenkoeken- 
verkopen organiseren, op zaterdag 3 oktober en 31 oktober. 

Wil jij ook graag je steentje bijdragen, en heb je stiekem enorm veel 
zin in die lekkere pannenkoeken van Dries? Dan kunnen wij voor 
jou een pakje voorzien! 

Bestellen moet voor 25 oktober en dat kan je doen via Peepl 
activiteiten of info@kreadancediva.be

1 pakje = 1 kilo = €6,50



BELANGRIJKE DATAOktober - November - December 

30 oktober
31 oktober
2-8 november
7 november
14 november
21 november
29 nov- 5 dec
25 december
21 december
3  januari 

Quiz 

Pannenkoekenverkoop Zwalm 

Herstvakantie

Wedstrijd Lauwe 

Wedstrijd Izegem

Wedstrijd Zwalm

IDO EK polen 

Sinterklaasfeestje 

Start kerstvakantie 

Einde kerstvakantie 



INSTAGRAM Website Youtube Facebook

Go follow us! 

Moorselestraat         , Wevelgem
info@kreadancediva.be

127

0479 67 84 42


