
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotterdam 18 December 2020    DPFC Update de Corona Crisis 
 
Hallo DPFC vrienden, 
 

DPFC moet tijdelijk haar deuren sluiten vanaf dinsdag 15-12-2020  
 
Het jaar 2020 gaan wij nooit meer vergeten, de 1,5 meter samenleving en alles wat het Corona virus teweeg 
heeft gebracht was voor iedereen moeilijk & angstig. Ook voor DPFC en het team was het continu schakelen  
naar een nieuwe vorm met aanpassingen in maatregelen en trainingsmogelijkheden.  
Van binnen naar buiten, van buiten naar binnen, geen volwassen groepslessen, wel volwassen 
groepslessen en weer naar online lessen. Maar wij houden vol en geven de moed niet op! Het einde is immers 
in zicht, het lang verwachte Corona vaccin komt eraan, dus laten wij het met elkaar nog even volhouden. 
 
Ondanks de huidige lockdown willen wij iedereen graag gezond en in beweging houden.  
Omdat wij begrijpen dat iedereen zich moet aanpassen, zeker in de thuis situatie waar dit erg druk zal zijn met 
online school & kinderen thuis & werkende ouders, blijven wij lessen online plaatsen die naar eigen keuze en 
timing bekeken kunnen worden. Wij begrijpen ook dat sommige van jullie de interactie met elkaar missen 
maar wij hebben al vele leuke ideeën gehoord van ouders waarbij moeder & dochter samen een dansles 
volgen @home van ons YouTube kanaal of dat twee sporters met elkaar afspreken om vervolgens samen  
een DPFC Total Body Workout te volgen in een veilige omgeving. 
Wij bieden de tools en blijven een diversiteit aan lessen uploaden, voor kinderen en volwassenen,  
voor dans & sport en dit allemaal door onze bekende docenten, doen jullie mee?  
Er zullen wekelijks steeds meer lessen en lesvormen bijkomen. Zie ons YouTube kanaal op onderstaande link; 
 
DPFC GYM & DANCE - YouTube 

 
Wij zijn tevens aan het uitzoeken of er een mogelijkheid zou kunnen zijn om buitenlessen aan te bieden voor  
kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. Maar omdat de besmetting aantallen op dit moment te hoog zijn 
willen wij daar niet direct mee beginnen. DPFC kan en wil niet bijdragen aan teveel verplaatsingen richting 
DPFC met het gevaar op extra besmettingen. Wellicht kunnen wij vanaf Januari wel een aantal lesjes buiten  
gaan geven voor alleen kinderen. Wij horen graag hoe u hierover denkt? 
 
Met veel passie en gedrevenheid gaan wij er alles aan doen om DPFC staande te houden maar wij hebben 
gedurende deze lockdown, richting het einde van de Corona crisis, uw support juist hard nodig.  
 
Ondanks deze benauwde situatie hebben wij besloten de keuze aan u te laten. Wij geven onze DPFC vrienden 
daarom twee opties met betrekking tot de contributiegelden over de maand Januari 2021. 
Wij hebben iedereen hierover per mail geïnformeerd. Heeft u geen mail ontvangen? Mail ons dan naar 
informatie@dpfc.nl en wij mailen deze direct naar u toe. 

https://www.youtube.com/user/SylviaDPFC/videos
mailto:informatie@dpfc.nl


 
Wij hopen hiermee dat iedereen naar eigen keuze met een prettig gevoel de feestdagen in kan gaan.  
Ons team hoopt verder dat iedereen veilig & gezond zal blijven en dat wij alle leden vanaf half januari  
weer in onze beide vestigingen mogen ontvangen. 
 
 
 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en 
uiteraard een sportief en dansend nieuwjaar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de laatste nieuwtjes en updates! 
 
Volg ons Instagram account;  
Instagram; https://www.instagram.com/dpfc_health_fit_dance/ 
Instagram Nesselande; https://www.instagram.com/dpfcnesselande/ 
 
Via facebook;  
Facebook; https://www.facebook.com/DPFCRotterdam/ 
Facebook Nesselande; https://www.facebook.com/dpfcnesselande/ 
 
Andere online kanalen van DPFC; 
Website; https://www.dpfc.nl/ 
YouTube; https://www.youtube.com/user/SylviaDPFC/videos 
TikTok; https://www.tiktok.com/@dpfc 
 
Be strong, stay healthy & safe! 

 
Met vriendelijke groet, 
Team DPFC 
 
DPFC ( hoofdvestiging) Kromhoutstraat 13 
3067 AE Rotterdam Prins Alexanderpolder 
 

Contact; 010-4557995  Mail; informatie@dpfc.nl 
 

DPFCNesselande Groeneweg 34B  
3059 LC Rotterdam Nesselande 
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