Fit blijven doen we samen!
Dansen maakt gelukkig!
Rotterdam 24 Februari 2021 DPFC Update de Corona Crisis

Hallo DPFC vrienden,
Je zou denken dat wij inmiddels wat ervaring hebben opgedaan met de COVID-19 persconferenties, maar elke
keer is het toch weer intensief. En elke keer als we het gevoel hebben dat er verruiming kan volgen, lijkt het
intensiever. Mede hierdoor waren wij toch een beetje teleurgesteld dat DPFC (nog) niet open mag.
Ondanks alle beperkingen hebben wij gelukkig ook wat versoepelingen te horen gekregen.
De Lockdown wordt deels verlengd met drie weken maar de kinderen & jongeren mogen vanaf volgende
week wel weer in groepsverband buiten sporten & dansen. Hier worden wij echt heel blij van!
Het begin is er en wij gaan dan ook direct van start om onze parkeerplaatsen weer veilig en in gereedheid te
maken! Daarnaast komt er een aangepast lesrooster voor zowel de hoofdvestiging als onze nevenvestiging te
Nesselande met een aantal buitenlessen voor de jongeren in combinatie met Zoomlessen voor iedereen.
Tevens zullen wij ook online lessen blijven uploaden op onze YouTube kanaal; DPFC GYM & DANCE - YouTube
De versoepeling van de maatregelen en het bewegen in groepsverband op onze buitenterreinen is alleen
verantwoord als wij ons allemaal aan de benodigde maatregelen houden. Iedereen mag van ons verwachten
dat wij hier streng op zullen toezien en onze verantwoordelijkheid blijven nemen gedurende deze pandemie.
De regels omtrent de buitenlessen vindt u in een aparte mail met het aangepaste lesrooster ZOOM en BUITEN
lessen die wij later in de week bekend zullen maken via de mail, website & Social media.
Ondanks dat wij ons allemaal aan de bekende regeltjes moeten houden hopen wij voornamelijk op zoveel
mogelijk dansplezier met onze DPFC kinderen & jongeren!
Alle informatie omtrent de ZOOM lessen voor jong & oud hebben wij in Januari via de mail verzonden.
Wij hopen op nog meer deelnemers en heel veel sport & dansplezier LIVE via ZOOM.
Wilt u vanaf Maart alsnog meedoen met onze ZOOM lessen stuur dan een mail naar informatie@dpfc.nl
De situatie voor ondernemers wordt steeds nijpender door de (deels) verlengde Lockdown.
Aan onze inzet zal het niet liggen maar het blijft spannend of ook DPFC de eindstreep zal gaan halen.
Wij blijven hopen op uw steun en support en de flexibiliteit om te blijven mee bewegen via ZOOM en/of
buiten lessen en/of Online via ons YouTube kanaal.
Wij geven onze DPFC vrienden wederom twee opties met betrekking tot de contributiegelden over de
maand Maart 2021. Alle leden zijn hierover persoonlijk gemaild! Heeft u geen mail ontvangen? Laat het ons
weten en wij sturen u alles nogmaals.

Ons team hoopt dat iedereen veilig & gezond zal blijven en dat wij zoveel mogelijk kinderen & jongeren
kunnen ontvangen tijdens onze buitenlesrooster. Tevens hopen wij alle 27+ers te zien in onze ZOOM lessen.
Wij blijven in beweging! Beweegt u met ons mee?
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

